تفسير سفر اخبار اليام الول
للقمص تادرس يعقوب ملطي
حياة سماوية في هيكل الرب
عاش عزرا الكاتب والكاهن كاتب سفري أخبار اليام الول والثاني في أرض السبي محرو 0ما من هيكل ا في أورشليم .وقاد الفوج الثاني من
العائدين من بابل إلى أورشليم ،ل ليدعم العبادة في الهيكل الذي أعاد بناؤه زرAبابل ،وإنما لكي يختبر القادة والشعب الحياة السماوية المقدسة في
هيكل ا القدوس.
وها هو هنا في سفري أخبار اليام الول والثاني يوجه أنظارنا بروح ا القدوس ليعيد نظرتنا نحو التاريخ المقدس منذ آدم إلى السقوط تحت السبي
مع وجود وعد إلهي بالعودة من السبي.
يحثنا سفرا أخبار اليام الول والثاني أن ترتفع قلوبنا كما إلى السماء .لنتمتع بعربونها.
مقدمة في سفري أخبار اليام الول والثاني
بين سفري الخبار اليام وسفر عزرا
كتاب الخبار أو كتاب أخبار اليام (والسنين) سفران في كتاب واحد :سفر أخبار اليام الول ،سفر أخبار اليام الثاني ،وكلهما يكونان تاريخ
شعب إسرائيل من آدم إلى قرار كورش والرجوع من سبي بابل سنة  538ق.م[.]1
حسب التلمود اليهودي يعتبر عزرا الكاهن الذي كتب السفر المنسوب إليه في العهد القديم ،هو كاتب سفري أخبار اليام .وهذا ما يؤكده الكثيرين
الدارسين.
واضح من محتويات سفري الخبار التي تAشير إلى مؤلف كهنوتي بسبب التأكيد على الهيكل والكهنوت ،والخط الثيوقراطي لداود في مملكة يهوذا
الجنوبية.
يوجد تشابه كبير بين أسلوب سفري الخبار وسفر عزرا ،حيث تشترك في وجهة النظر الكهنوتية وخدمة الكهنوت والعبادة في الهيكل ،والطاعة
للتشريع اللهي وذكر النساب .كذلك فإن العبارتين الختاميتين في سفر أخبار اليام الثاني ( 2أي  )23 -22 :36تتكرران في افتتاحية سفر عزرا (
 ،)3-1 :1اللذين يفتحان لنا نافذة على زمن بناء الهيكل الثاني وحياة شعب إسرائيل في أيام الفرس .ربما كان سفر عزرا م uك 0مل لسفري الخبار،
كما هو الحال في إنجيل القديس لوقا وسفر أعمال الرسل.
ي الخبار كما في سفر عزرا لم تكن معروفة قبل العودة من السب uي مما يؤكد أن عزرا هو كاتب هذه السفار[.]2
توجد تعبيرات وردت في سفر u
بين سفري الخبار اليام وسفري صموئيل الثاني والملوك الثاني
يحتوي سفرا أخبار اليام الول والثاني على تاريخ المة اليهودية ،خاصة ما هو مكتوب في سفري صموئيل الثاني والملوك الثاني ،أي uأنهما
يشتملن على تاريخ اليهود من بداية حكم شاول الملك إلى صدقيا الملك .فهل يعني هذا أن أخبار اليام الول والثاني هما تكرار لما ورد في أسفار
الملوك؟
بينما سفر صموئيل الثاني وسفرا الملوك الول والثاني تمثل التاريخ السياسي لسرائيل ويهوذا ،فإن سفري أخبار اليام الول والثاني يقد uمان
النظرة الدينية لنسل داود في مملكة يهوذا .ويمكن القول بأنهما يمثلن وجهة النظر الكهنوتية والروحية ،بينما السفار السابقة تمثل وجهة النظر
النبوية والخلقية.
في سفري الخبار يتخطى ا الساس الذي كتب في أسفار صموئيل والملوك لكي يAؤكد أشياء يعتبرها مهمة ،فمث0ل:
 .1التركيز في سفر أخبار اليام الول يقع على داود ،والتركيز في سفر أخبار اليام الثاني يقع على نسله .وعند ذكر انقسام مملكتي الشمال
والجنوب نجد أن مملكة الشمال قد أهملت.
 .2سفر أخبار اليام الول ل يذكر خطية داود لن ا غفرها له تما 0ما ولذلك ل يذكرها ثانية.
 .3سفرا الملوك يعطي تاريخ المة من وجهة نظر العرش ،بينما سفرا الخبار يعطيه من وجهة نظر المذبح .في سفر الملوك القصر هو المركز،
بينما في سفر الخبار الهيكل هو المركز.
 .4سفرا الخبار هما تفسير لسفري الملوك لننا كثي 0را ما نرى ذكر العبارة التية في الملوك" :أليس هو مكتوب في سفر أخبار ملوك إسرائيل؟"
لمن Aكتب
كتب هذان السفران بالكثر للملوك والقادة الدينيين ،ليدركوا أن القائد الحقيقي هو ا .كما قدمه للشعب ليدركوا أن خلصهم يتحقق ل بفضل القادة
وقدرتهم ،وإنما بالرجوع إلى ا .ونحن كمسيحيين ندرك أن خلصنا هو بالمسيح الملك الحقيقي ،وقائد موكبنا إلى السماء.
يفتح لنا هذان السفران أبواب الرجاء في مراحم ا الذي وإن أدبنا بسبب خطايانا ،إنما إلى لحظة فيفيض بمراحمه علينا .كما يكشف لنا عما يتوقعه
ا من مؤمنيه كقاد ƒة وشعب.

تقسيم سفر الخبار
سفرا أخبار اليام كانا في الصل سفر0ا واحد0ا ،مثل أسفار صموئيل والملوك ،وقد تم تقسيمها إلى جزئين في الترجمة السبعينية في القرن الثالث قبل
الميلد.
في ذاك الوقت أAعطيت اسم  Pawa leipomenonأو التي لم تAذكر "الشياء المحذوفة" إشارة إلى الشياء في أسفار صموئيل والملوك.
يرجع اسم "أخبار اليام" إلى القديس جيروم في الفولجاتا ( 405 -385ق .م) وهو الذي رأى أنه حيث أن السفرين يعتبران ملخص0ا للعهد القديم
لذلك من الفضل أن يسميا "أخبار  " Chroniconكل التاريخ المقدس.
سماتهما
 .1يAعتبر سفرا الخبار تفسير0ا روحي0ا لسفار صموئيل والملك[.]3
ي الخبار الول والثاني هما خلصة العهد القديم[.]4
 .2يرى القديس جيروم أن سفر u
الظروف المحيطة بالكاتب
على الرغم من أن كاتب سفري الخبار يAسجuل أحداث نفس الحقبة كما ورد في أسفار صموئيل والملوك ،وأحيان0ا يستعمل نفس اللهجة وربما يستعير
من صفحاتها ،إل• إنه يكتب من وجهة نظر مختلفة وكتابته لها صفة Aمميزة ،لنه في الوقت الذي Aكتبت فيه هذه السفار كان شعب إسرائيل يجتاز
حقبة حرجة جديدة في تاريخه.
لما رجع عزرا إلى اليهودية في عام  458قبل الميلد كانت الملكية معلuقة لمدة  130عا 0ما ،ويبدو أن المة لم يكن عندها تفكير في تجديد الملكية،
وكان قد مضت عشرات السنوات منذ أن عاد أول فوج من السبي عندما بدأوا في إعادة تثبيت المة في أورشليم ،ولكنهم وكذلك عدة أجيال بعدهم
كانوا قد استسلموا لوضعهم كرعايا للمبراطورية الفارسية ،وكانت حكومتهم المدنية على نمط شعب مقهور ،لكن كانت صفتهم القومية واضحة
ومميزة ،إل— أنها أخذت ش 0كل مختلف0ا ،إذ لم تكن بعد ملكية ودينية بل دينية فقط.
فيما عدا ما يخص الديانة ،كانوا خاضعين للحكام وقوانين المبراطورية التي أصبحوا جز 0ءا منها .في إطار ديانتهم كانوا بالكثر عبرانيين ومازالوا
خاضعين للثيؤقراطية  ، Theocracyولكن بشكلها الخارجي الذي كان قد تغير مرة أخرى ،فالملكية ولuت ومعها سلسلة الخدام ال Aمتميزين التابعين
ي سلسلة النبياء التي كانت ضابطة و Aمنظمة للملكية .ومن ثم فإن الممثل الرضي للثيؤقراطية أصبح الممثل لرئاسة النظام الديني ،أي
لحAكم ا ،أ u
رئيس الكهنة ،وقومية الشعب أصبحت قومية دينية من ذاك الوقت فصاعد0ا.
كان هذا التغير في الشعب العبراني هو السبب الذي دعا عزرا لعادة كتابة الجزء الخير من تاريخ جنسهم ،فسفري الملوك أشارا إلى العلقة بين
المملكتين مع النظام المميز ممث0ل في النبياء ،بينما سفرا الخبار أشارا إلى العلقة بين مملكة داود الشرعية مع النظام العام للخدمة والعبادة ال Aمرتuبة
من ا .هذا المفتاح لغرض إعادة سرد التاريخ ورد في نهاية الصحاح العاشر لسفر أخبار اليام الول وهو أول أصحاح يتابع المملكة
الثيؤقراطية.
في سرد تاريخ داود وسليمان أرuخ الكاتب تقريب0ا من وجهة النظر الدينية المحضة ،و Aملك داود شغل عدة أصحاحات أغلبها Aخصص لنقل التابوت
إلى أورشليم ،وتحديد موقع الهيكل ،والتحضير لبنائه ،ووضع الترتيبات الخاصة بالعبادة اللهية .أما العلقات العائلية لداود ،وخطيته مع بتشبع،
وعصيان أبشالوم وأدونيا ،ومزمور الشكر لنتصاره ،وكلماته الخيرة فلم تAذكر.
كذلك الحال في سرد تاريخ سليمان ،حتى أن سبعة أصحاحات من تسعة Aخصصت لبناء وتكريس الهيكل ،أما المور الدنيوية المختصة بالربعين
عا 0ما لملكه فقد لAخصت تقريب0ا في ثلثة أصحاحات .كذلك سرد تاريخ الملوك اللحقين Aكتب بنفس الطريقة :الكهنة واللويون هربوا من عبادة
يربعام الخاطئة في المملكة الشمالية .و uشددوا Aم œلك رحبعام بتجمعهم حوله ( 2أي  .)17-13 :11نداء أبيا إلى رعايا يربعام متهك 0ما على عبادته التي
اخترعها ومقارنتها بالمجاد الدينية القديمة التي احتفظ بها في أورشليم (2أيام  .)12 ،9 :13آسا يحيي العبادة في الهيكل ويجدد العهد بين ا
وشعبه "وطلبوه بكل رضاهم ¡
فوجد لهم وأراحهم الرب من كل جهة"(2أيام  .)15 ،1 :15ويماثل ذلك اخبار ملك يهوشافاط ويوآش وفي سرد أخبار
يوآش أAعطيت أهمية خاصة لرئيس الكهنة يهوياداع لموقفه أثناء حالة الطورايء القومية (2أيام  .)23وسرد الحادث الفريد أثناء Aملك عزيا الذي
حاول اقتحام الخدمة المقدسة ولما قاومه الكهنة ¢عضuدهم ا بقوته (2أيام  .)21 ،16 :26أخير0ا السرد الطويل لملك حزقيا ويوآش حيث وصف في
أصحاحات عديدة التجديدات التي تمت في الهيكل وخدمة الهيكل وترك أصحاحات قليلة لوصف الخدمة العالمية (2أيام .)35 -34 ،31 ،29
من الواضح أن غرض عزرا من كتابة سفر الخبار هو أن يضع أمام اليهود اعتبار0ا خاص0ا لتاريخهم لكي يظهر لهم أنه من قبل تكوين حكمهم
كثيؤقراطية ،فإن المجاد وكذلك الضعفات حتى الخاصة بالملك داود كان لها صلة وطيدة بالعتراف بحضور ا خلل المحافظة على العبادة التي
قررها ا لهذا الغرض .والهدف من وجهة نظر تاريخهم بهذه الطريقة هو لتقوية الوازع الديني لقوميتهم ولتعليمهم أن قمة مجدهم هو Aملك ا
عليهم وأنه بالرغم من أن هذا ال Aملك كان يAمارس خلل النبياء إل• أن مظهره العادي والطبيعي كان العتماد على النظام الكهنوتي (اللوي).
موضوع السفرين[]5
يشكل السفران نظرة تعود بنا إلى زمن الخلق وتمتد بنا إلى القرن الخامس ق.م .وهو أربعة أقسام.
القسم الول ( 1أي  :)9-1يحتوي على سلسلة أنساب تقع في  9أصحاحات .يقدم لنا لوائح من النساب منذ آدم إلى السباط الثني عشرة ،ومن
السباط الثني عشر حتى داود ،وهمه أن يصل بسرعة إلى داود الذي اختاره ا ،ولماذا يروي أخبارا 0ً0يعرفها القارئ؟ لنه يريد أن يربط داود
بأول إنسان على الرض .هذه الفصول التسعة تبدو جافة للقارئ ،لكنها تعبر عن فكرة عميقة وهي أن بناء الهيكل وتنظيم العبادة فيه يعودان إلى
بداية البشرية .وقد لعب كل من سبط يهوذا (داود) وسبط لوي (الكهنوت) وسبط بنيامين (حيث بAني الهيكل) دورا 0ً0ها 0ما في تهيئة الحدث الهام آل
وهو بناء الهيكل.

القسم الثاني ( 1أي  :)29-10يحدثنا عن الملك داود .يبدأ خبره مع موت شاول ،وينهيه مع موت داود .يحتوي على بعض من أعمال داود .سرد
الحداث في هذا القسم يكون في بعض الحيان مطابق0ا لما جاء في سفري صموئيل .في هذا القسم يبدو داود الملك التقى الذي تهمه مصالح الرب
والهيكل والكهنوت والناشيد الدينية والحتفالت .داود ملك ،ولكنه ملك في خدمة الرب يهوه ،لن الرب وحده ملك في إسرائيل ،وداود وكيله،
وشعب إسرائيل هو بيت الرب ومملكته .عرش داود هو عرش الرب في إسرائيل وتمجيد الرب هو هم داود .لذلك لم يكتف بالتفكير ببناء الهيكل،
بل هيأ التصميم ولم ينس حتى آنية الخدمة والسرج والمنائر ( 1أي  .)18-11 :28نظم كل شيء قبل موته.
القسم الثالث ( 2أي  :)9-1يحدثنا عن الملك سليمان الذي أنهى عمل 0ً0هيأه أبوه .سليمان ملك يتحلى بالكمال والتقوى ،لهذا يحق له أن يبني بيت0ا
لسم الرب ( 2أي  .)9-8 :6ويطيل الكاتب كلمه عن بناء الهيكل ،ول يتوقف إل قليل 0على نشاط سليمان السياسي .وحين أنهى الملك سليمان
العمل الذي هيأه له أبوه ،رقد بسلم غير خائف على المستقبل واثقا 0ً0بكلم الرب :أقيمه (أي سليمان) في بيتي وفى ملكي إلى الدهر ،ويكون عرشه
ثابت0ا إلى البد (1أي .)14: 17
القسم الرابع ( 2أي  :)36-10يحتوي على منتخبات عن ملوك يهوذا التسعة عشر من رحبعام إلى صدقيا ،مع سرد ما ورد في سفر الملوك في
أكثر تفصي0ل .يرافق مملكة يهوذا منذ موت سليمان حتى الجلء إلى بابل وبداية الرجوع إلى أورشليم .بنى داود وسليمان صرحا 0ً0عاليا ،ولكن
الصرح بدأ ينهار .انشقت أسباط الشمال وتمردت على بيت داود ( 2أي  ،)19: 10فما عاد الكاتب يتحدث عنها إل قليل . 0ً0ثم أن بعض ملوك يهوذا
حادوا عن طريق داود ،فلمهم الكاتب وهددهم بالعقاب التي" .إذا سهرت على تنفيذ الحكام التي أمر بها الرب موسى شعبه تنجح ( 1أي :22
 .)13هذا ما قاله داود لبنه .وقال له ƒ
أيضا" :إن طلبت الرب وجدته ،وإن تركته خذلك إلى البد" ( 1مل  .)9: 28ويقول عزريا النبي للملك آسا
وشعبه" :الرب معكم مادمتم معه .إن طلبتموه وجدتموه ،وإن تركتموه ترككم" ( 2أي .)2: 15
يتوقف الكاتب على رحبعام وعزريا ويوشيا .نجحوا ماداموا أمناء للرب ،وحين تركوا الرب عرفوا الشقاء والهزيمة .ويكلم الرب ملكه وشعبه
بواسطة أنبياء يرسلهم في مهمة إلى رحبعام .أرسل شمعيا فقال لهم :قال الرب :تركتموني وأنا أي 0
ضا تركتكم في يد شيشياق :فخشعوا وقالوا :عادل
الرب ( 2أي  .)6 -5 :12وإلى آسا أرسل عزريا بن عوديد (  2أي  .)7 -1 :15وحنانيا الرائي الذي قال للملك اتكلت :على ملك آرام ولم تتكل
على الرب إلهك ،.لذلك أفلت من يدك جيش ملك آرام ( 2أي  ،)7 :16وإلى يوشافاط أرسل ياهو بن حنانيا ( 2أي  )3-1 :19يحزاقيل ( 2أي :20
 .)17 -14وحين حل روح ا على زكريا بن يوياداع وقف أمام الشعب وقال لهم :كذا قال ا :لماذا تتعدون وصايا ا؟ أنتم ل تنجحون لنكم
تركتم الرب فترككم فتحالفوا عليه ورجموه بالحجارة فأمر الملك (  2أي  )20 :24هؤلء النبياء أرسلهم ا لنه أشفق على وعلى مسكنه ،ولكن
الشعب لم يفهم والملوك لم يتوبوا فحلت الكارثة.
المعني الديني لكتابة سفري الخبار[]6
لهذا نستطيع أن نعود إلى ما قلناه عن داود وسليمان وسائر اليهود الذين كانوا آمناء لشريعة الرب .ونشير هنا ايض0ا إلى دور النبياء الذين حملوا
كلمة ا في شعبه ،كلمة التحذير والتنبيه ،كلمو التعزية والتشجيع .ونفهم أنه ل يزال يوجد في شعب ا اليوم .في الكنيسة  ،أنبياء يحملون كلمة ا
ويوصلونه إلى المؤمنين .
لن نعود ونتكلم عن داود والكاتب يشبهه بموسي .فكما كان موسى قائد شعب ا في البرية ،كذلك كان داود قائدهم في أرض كنعان ،فنظم الشعب
وشرع له القوانين بإسم الرب على مثال موسى .ولن نعود إلى سليمان الذي بنى المعبد بحسب التصاميم التي وضعها أبوه ودشنه بأبهه ل مثيل لها.
مع داود وسليمان بدأت مملكة داود وتنظمت ،وستدوم من القرن العاشر حتى القرن السادس .فتحمل آمال 0كبيرة للشعب وتنتهي بآلم المنفى وضياع
المدينة والهيكل .كانت السللة الملكية والمدينة والهيكل عواميد يستند إليها المؤمن ،ولكن حين زالت هذه العواميد فقد الشعب رجاءه ،وكانت لبد
ان تزول ،لل يتعلق الشعب بالبشر ،والبشر ضعفاء ،بل بال ،ولعل يسند حياته للحجر الذي ل يدوم ،وحين ذهب الشعب إلى المنفى ،فهم أن ا ل
يرتبط بأرضه ،وهو سيد الرض كلها ،ول يرتبط بمعبد والسماء عرشه والرض موطأ قدميه ،فهم الشعب فأعطى روحانيه جديده ليمانه،
وسنرى فيما بعد كيف أنه ربط نفسه بال من خلل طقس صغير هو الختان ،الذي من خلله يعلن أنتمائه إلى شعب ا ،وتعلم أن يمكون جماعه
حول كلمة الهه يقرأها كل سبت ويتأمل فيها .ولكن بأنتظار ذلك سيبقى الهيكل مركز العباده الوحيد.
الهيكل والعباده هما محور كتاب الخبار ،بل الهدف الرئيسي للكتاب يحدثنا عن تاريخ اورشليم المدينة المقدسة ،وعن الحتفالت التي تقام في
الهيكل من أجل هذا ،نرى الكتاب يتوسع في ذكر سلسلة أنساب يهوذا وبنيامين لرتباطهم بالهيكل .وحين يذكر خلفاء داود يتوقف بصورة خاصة
عند الملوك التي كان شغلهم الشاغل بناء الهيكل وتنظيم شعائر العبادة .وهم :.آسا ،يوشفاط ،حزقيا ويوشيا .وهذا الهتمام سيظهر أيض0ا في سفرى
عزرا ونحميا :رفع المذبح فوق ركام الهيكل .أعيد تنظيم العبادة في الهيكل.
ويحدثنا كتاب الخبار عن خدام الهيكل ،وكلهم من أبناء لوي .كانوا كهنة متحضرين من هارون ،أم لويين متحضرين من سائر عشائر لوي.
فوظيفة الكهنة هي :النفخ في البواق أمام تابوت العهد ( 1أي 2 ،24 :15أخ  .)12 :13ورش دم الضحايا على المذبح ( 2أي  .)16 :30أما
اللويون فليسوا عمال 0من الدرجة الدنيا ،ولكن لهم دورهم في شعائر العبادة ،فهم يحملون تابوت العهد ،ويفتحون أبوابالهيكل ويحرسون مداخلهم،
هم يعزفون وينشدون ،ويشاركون الكهنة في تهيئة الذبائح ،ل في تقدماتها 2( ،أي  .)17 -16 :30 ،24 :29مكا يشاركونهم في حمل كتاب شريعة
ا وتعليم الشعب ( 2أي  .)3 :35 ،9 -7 :17ولقد أهتم كتاب الخبار بلوائح أنساب اللويين فلم ينسى عشيره من عشائرهم ،أثني على على
غيرتهم ومهارتهم الفائقة في خدمة الرب فقال فيهم" :كان اللويون أكثر أمانه في الكهنة في تطهير أنفسهم" ( 2أي .)34 :29
نتوقف هنا نحن المسيحيين عند أسس العباده في كنائسنا ،عند دور الكهنة ومساعديهم في ممارسة الطقوس .للشخاص دورهم الذي ل يAستغنى
عنه ،ولشعائر العباده أهميتها اليوم وفي كل يوم .كانت لشعب العهد القديم طرق عبادته .التي تقوم بتقدمة الذبائح في الهيكل ورفع الصلوات إلى ا.

وسيكون لشعب العهد الجديد طرق عبادته .حول الذبيحة الوحيدة .ذبيحو يسوع المسيح التي نعيشها على مذابحنا في القداس وفي حياتنا في سائر
السرار والطقوس .جوهر العبادة هو هو  ،التقوى ضرورية لتنقلنا من عالم البشر العادي إلى عالم ا المقدس.
ويحدثنا كتاب الخبار عن الهيكل فيقول :ل هيكل إل هيكل أورشليم ،ول عبادة شرعية إل في المكان الذي اختاره ا لسكناه.ولهذا نراه يرفض كل
المحاولت لتأسيس معبد غير هذا المعبد الواحد ،وإقامة الطقوس خارج0ا عن الهيكل .وسيقوم بهجوم عنيف على السامريين الذين سيبنون لهم هيكل
على جبل جريزم ،بل سيAغفل اخبار مملكة السامرة التي قطعت كل علقة بالهيكل بعد موت سليمان.
بهذا الهيكل الذي أعيد بناؤه بعد الرجوع من الجلء ،سيتعلق الشعب اليهودي .سينجس في زمن السلوقيين وانطوخيوس ابيفانيوس في القرن الثاني،
ولكن هيرودس سيجمله في بداية المسيحية ليصبح قبله النظار .هذا الهيكل سيAهدم سنة  70ق .م .وسيتشتت كهنته وتAلغى ذبائحه فيتأسف عليه
المسيحيون الجدد التون من العالم اليهودي .ولكن الرسالة إلى العبرانين ستعلن لهم :ل فائدة من الذبائح ولنا ذبيحة واحدة هي يسوع المسيح .ل
فائدة من الكهنة الذين يحتاجون أن يقدموا الذبائح عنهم وعن الشعب ،لن يسوع هو الكاهن الذب ق•دم نفسه مرة واحدة فكان لنا سبب خلص ابدي.
ول فائدة من هيكل من الحجر ،لن جسد يسوع هو الهيكل الجديد ومركز حضور ا وسط البشر ،فل نحتاج إلى وسيط آخر.
إن ما قلناه عن داود وسليمان ،عن الهيكل والعابدة ،ويقودنا إلى نظرة خاصة تجعل ا مل 0كا على شعبه في أرضه .فالجماعة اليهودية أسسها ا،
وجعل داود مل 0كا عليها .بل إن ا هو الملك الوحيد ،أما داود فيجلس على عرش ا .باسم ا .وحينئذ يصور كتاب الخبار مملكة اله كما يتمثلها أي
إنسان:
العبادة في موضع واحد هو هيكل أورشليم ،القامة في مدينة مقدسة باليمان والفرح والتهليل ،بفضل وجود الكهنة واللويين ،أما الطاعة لشريعة
ا فهي أولى واجبات الشعب في حياته اليومية .والعلقة بين ا والشعب تترجم بمبدأ المكافأة والمجازاة :عدالة ا تجازي بالبركة أمانة الشعب
ل ،وهي تعاقب كل تخاذل أو عصيان وبالخص فيمل يتعلق بالهيكل والعبادة .مثل هذا التعليم يبدو واضح0ا في حياة خلفاء داود .ونعطي مثالين
على ذلك :دام ملك منسى طويل 0لنه تاب إلى ربه ( 2أي  .)13 -12 :33أما يوشيا فمات شاب0ا لنه عارض مشيئة ا (  2أخ .)22 -21 :35
هذه الحياة على مستوى المة كلها ،فتحاول فئات صغيره ان تعيشها .نذكر الفريسيين وجماعة قمران الذين سعوا إلى ان يطبعوا الحياة اليومية
بطابع قدسي .لكن الفريسيين تحجروا حول الشريعة وممارسات الجداد .وجماعة قمران انفصلوا عن الشعب ،وابتعدوا عن الهيكل لنغلقوا إلى
ذواتهم بانتظار أن يتشتتوا بثورة اليهود على الرومان في القرن الثاني المسيحي .ولكن الفكرة التي أعلنوها ما زالت حيه في جماعتنا الرهبانية
وخاصة تلك التي تكرس حياتها للعمل والصلة الليتورجية .ل شك أن هناك فصل 0بين الحياة اليومية والحياة القدسية ولكن الفصل ل يعني استقلل
اليومية عن شريعة ا التي تنيرها وتوجها .ا حاضر في الكون وحاضر في حياتنا وعلى المؤمنين أن يعلنوا هذا الحضور بحياتهم وأعمالهم
وأوقاتهم .إذا أرادنا إن يأتي ملكوت ا ،كما نصلي كل يوم ،فعلينا أن نهيء الدرب له بتقديس الكون وكل ما فيه ،ليصبح هيكل الرب الذي فيه نقدم
ل ذبيحة يسوع المسيح الحاضر معنا إلى نهاية العالم.
كانت محاولة لتكريس الرض للرب في العهد القديم ،وهذه المحاولة ستنجح مع المسيح الذي جمع في شخصه كل ما في السماء على الرض
وستنجح أيض0ا في الكنيسة ،عندما يصبح كل شيء لنا ونكون نحن للمسيح ويكون المسيح ل.
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مفتاح السفر
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الباب الول
النساب
أخبار اليام الول أصحاح 8-1
سلسلة النساب () genealogies
بداية السفر فجأة بهذه الطريقة يدل على أن تتبع سلسلة النساب كان مألوف0ا حينذاك .وهذه الصحاحات تحتوي على أوسع وأشمل سلسلة أنساب
مذكورة في الكتاب المقدس ،تقتفي أثر شجرة عائلة داود.
لم تهتم سلسلة النساب بالمملكة الشمالية ،وإنما بالمملكة الجنوبية وسلسلة أنساب داود الحاكمة .وهي تAظهر عمل ا في اختيار وحفظ شعبه من
بداية تاريخ النسان إلى فترة ما بعد سبي بابل .فتتحرك سلسلة النساب من عصر البطاركة (من آدم إلى يعقوب1 :1 :؛  )2:2إلى العصر القومي
(يهوذا ولوي وأسباط إسرائيل الخرى3 :2 :؛  ،)44 :9وهي تظهر بوضوح حفظ ا لوعده مع (سللة) داود على مدى الجيال ،ووجهة النظر
الكهنوتية في سفر الخبار واضحة من الهتمام الخاص بسبط لوي.

ومن وجهة النظر المسيحية ،واضح أن كاتب السفر كان مله 0ما بسرد تاريخ أسرة داود كجزء رئيسي من التاريخ المقدس ،مبتدئ0ا من آدم الول
منشيء جنسنا إلى آدم الثاني مخلصنا الرب يسوع ( 1كو  .)45 :15وحيث أن سلسلة النساب قبل ابراهيم تشمل الAسر الثلثة للنسان ،فإن الكاتب
يؤكد أن ا الخالق "صنع من آدم واحد كل أمة من الناس" (أع  ،)26 :17لذلك شكل جنس النسان ممثل 0في المسيح وليس الجنس اليهودي فقط.
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح ال• ¢و Aل
يت ،أ¢نAوش]1[ ، A
آ ¢د Aم¡ ،ش A
ق¡ين¢ان¢ ، Aم œهلœ ¢لئ¡يل ،Aي¡ ¢
ارد]2[ ،A
أœ ¢خنAو Aخ¢ ،متAو ¢شال¢ح ،Aل¢ ¢مك]3[ ،A
ث]4 [ .
نAوح¢ ،Aسا Aم¢ ،حا Aم ،ي¢افA ¢
Aذكرت هذه السماء في الصحاحات الثمانية الولى من سفر التكوين ،ويلحظ عند قراءة سلسلة النساب أنه يحمل نفس النمط الذي أAتبع في سفر
التكوين ،أي uأن النساب المفروضة Aذكرت أ 0ول ،ثم يليها النساب المتبعة في الكتاب المقدس إلى مجيء السيد المسيح له المجد ،ويلحظ أن أبناء
يافث قد Aذكروا ،ثم أبناء حام ،وأخير0ا أبناء سام وهو الوحيد الذي است œك ¡مل ويؤدي إلى ابراهيم ،ثم Aس uجل نسل ابراهيم :اسماعيل وابناؤه ،كذلك ابناء
ابراهيم من قطوره ،وأخير0ا اسحق ابن ابراهيم ،ثم يتبع نسل اسحق مبتد 0ءا بنسل عيسو ،ولكن الخط الذي يؤدي إلى السيد المسيح يواصل من خلل
يعقوب ابن اسحق.
ث:
ب¢نAو ي¢اف¢ ¢
ي ¢وي¢ا ¢وان¢ AوتAوب¢ا Aل ¢و ¢م ¡
جAو ¢م Aر ¢و ¢ماجAو Aج ¢و ¢ماد¢ا A
ك ¢وت¡ي ¢راس]5[ . A
اش A
اث ¢وتAو ¢جر¢ œمة]6[ .A
¢وب¢نAو جAو ¢م ¢ر :أœ ¢ش ¢كن¢ا Aز ¢و ¡ريفA ¢
¢وب¢نAو ي¢ا ¢وان : ¢أ¢ل¡ي ¢شة¢ Aوت¢ر¡ œشي ¢شة¢ Aو ¡كت—ي Aم ¢ودAود¢ان¡ي Aم]7[ .
ب¢نAو ¢حا ¢مA :كوش¢ Aو ¡مص¢ œراي¡ Aم ¢وفAوط¢ Aو ¢ك œن ¢عان]8[ . A
¢وب¢نAو Aك ¢
وش¢ :سب¢ا ¢و ¢ح ¡ويل¢ة¢ Aو ¢س œبت¢ا ¢و ¢ر ¢ع ¢ما ¢و ¢س œبت¢ك.¢
¢وب¢نAو ¢ر ¢ع ¢ما¢ :شب¢ا ¢و ¢د ¢دان]9[ . A
¢و Aكوش¢ Aول¢ ¢د ن¡ œمرAو ¢د ال• ¡ذي ا œبت¢د¢أ ¢يA ¢كون¢ Aجب•ارا 0ف¡ي ال¢ر¡ œ
ض]10[ .
¢و ¡مص¢ œراي¡ Aم ¢ول¢د :¢لAو ¡دي ¢م ¢و ¢عن¢ا ¡مي ¢م ¢ول¢ه¢اب¡ي ¢م ¢ونœ ¢فت¡ A
وحي ¢م []11
Aوسي ¢م ¢و ¢ك œسلAو ¡حي ¢م (ا¢ل• ¡ذين¢ ¢خ ¢ر ¢ج ¡م œنهœ Aم ف¡ل¡ œشت¡ي Aم ¢و ¢ك œفت¡ A
¢وفœ ¢تر ¡
وري Aم)]12[ .
¢و ¢ك œن ¢عان¢ Aول¢د¢ :¢
ص œي Aدون ¢ب¡ œك ¢ره¢ ،Aو ¡حثuا]13[ 0
ي ¢والA ¢م ¡
¢و œالي¢ب ¡
Aوس •
ي ¢و œال ¡جر¢ œجا ¡ش •ي []14
ور •
ي ¢و œال ¢عر œق¡ •ي ¢والس—ين¡ •
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¢و œال ¡ح —و •
ص •م ¡
ي ¢و œال ¢ح ¢ماث¡ •
ي]16[ .
ار •
ي ¢وال •
¢وال¢ر¢ œوا ¡د •
ب¢نAو ¢سا ¢م¡ :عيلA ¢م ¢وأ¯ ¢شو Aر ¢وأ¢ر œفœ ¢ك ¢شا Aد ¢ولAو Aد
¢وأ¢ ¢را Aم ¢و Aعوص¢ AوحAو Aل ¢و ¢جاثA ¢ر ¢و ¢ما ¡شك]17[ .A
¢وأ¢ر œفœ ¢ك ¢شا Aد ¢ول¢ ¢د ¢شال¢ ¢ح ¢و ¢شالA ¢ح ¢ول¢ ¢د ع¢اب¡ ¢ر]18[ .
¢ول¡ ¢عاب¡ ¢ر Aول¡ ¢د ا œبن¢ا ¡ن ا œس Aم œال ¢و ¡
اح ¡د ف¢ال¢ج،A

ل• ¢ن ف¡ي أ¢ي•ا ¡م ¡ه ق¡ Aس ¢م ¡
ت ال¢ر œض. A
¢وا œس Aم أ¡ ¢خي ¡ه يœ ¢قط¢ان]19[ . A
¢ويœ ¢قط¢ان¢ Aول¢د :¢أœ ¢ل Aمود¢ا ¢د ¢و ¢شال¢ف¢ ¢و ¢ح ¢
ضر¢ œمو œت¢ ¢وي¢ا ¢ر ¢ح []20
¢وه¢د ¢
Aورا ¢م ¢وأAوز¢ا ¢ل ¢و ¡د œقل¢ة]21[ ¢
¢و ¡عيب¢ا ¢ل ¢وأ¢ب¡ي ¢ماي¡ ¢ل ¢و ¢شب¢ا []22
¢وأAوف¡ي ¢ر ¢و ¢ح ¡ويل¢ة¢ ¢ويAوب¢ ¢
طان]23[ . ¢
ابA .ك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو يœ ¢ق ¢
¢سا Aم ،أ¢ر œفœ ¢ك ¢شاد¢ ،Aشال¢ح]24[ ،A
ع¢اب¡ر ،Aف¢ال¢ج¢ ،AرعAو]25[ ،
¢سرAوج ،Aن¢احAور ،Aت¢ا ¢رح]26[ ،A
أ¢ب œ¢را Aم ( ¢وه¢ Aو إ¡ب œ¢را ¡هي Aم)]27[ .
ق ¢وإ¡ œس ¢ما ¡عيل]28[ .A
ا¡ œبن¢ا إ¡ب œ¢را ¡هي ¢م إ¡ œس ¢حا A
ه¡ ¢ذ ¡ه ¢م ¢وال¡ي Aدهœ Aم.
ب¡ œك Aر إ¡ œس ¢م ¡
Aوت¢ ،وق¡يد¢ا Aر ¢وأ¢ ¢د œبئ¡ي Aل ¢و ¡م œب ¢سا Aم []29
اعي ¢ل :ن¢ب¢اي A
ع ¢ودAو ¢مة ¢ Aو ¢مس•ا ¢و ¢ح ¢د Aد ¢وتœ ¢ي ¢ما Aء []30
¢و ¡م œش ¢ما A
¢وي¢طAو Aر ¢ون¢اف¡يش¢ Aوق¡ œد ¢مة .AهA ¢ؤل¡ ¢ء هœ Aم ب¢نAو إ¡ œس ¢ما ¡عي ¢ل]31[ .
¢ت:
طو ¢رة ¢سAر— ي• ¡ة إ¡ œب ¢ر ¡هي ¢م ف¢إ¡ن•ه¢ا ¢ول¢د œ
¢وأ• ¢ما ب¢نAو قA ¢
¡ز œم ¢ران¢ ¢ويœ ¢ق ¢شان¢ ¢و ¢مد¢ان¢ ¢و ¡م œدي¢ان¢ ¢وي¡ œشب¢ا ¢
ق ¢و Aشوحا.0
¢وا œبن¢ا يœ ¢ق ¢شان¢ ¢شب¢ا ¢و ¢د ¢دان]32[ . A
ع ¢وأœ ¢ل ¢د ¢عة.A
ك ¢وأ¢ب¡يد¢ا A
¢وب¢نAو ¡م œدي¢ان¢ : ¢ع œيف¢ة¢ Aو ¡ع œفرAو ¢و ¢حنAو A
فA ¢ك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ق¢طAو ¢رة]33[ .¢
¢و ¢ول¢ ¢د إ¡ب œ¢را ¡هي Aم إ¡ œس ¢حاق¢ .¢وا œبن¢ا إ¡ œس ¢حاق¡ :¢عيسAو ¢وإ¡ œس ¢رائ¡يل]34[ .A
ب¢نAو ¡عيسAو :أ¢ل¡يف¢ا Aز ¢و ¢رعAوئ¡ي Aل ¢وي¢عAوش¢ Aويœ ¢علA ¢م ¢وقAو ¢رح]35[ .A
ب¢نAو أ¢ل¡يف¢از :¢تœ ¢ي ¢مان¢ AوأAو ¢ما Aر ¢و ¢
ع ¢و ¢ع ¢مال¡يق]36[ .A
صف¡ي ¢و ¢ج œعث¢ا Aم ¢وق¡ن¢ا Aز ¢وت¡ œمن¢ا A
ث ¢وز¢ا ¢ر Aح ¢و ¢ش •مة¢ Aو ¡م •زة]37[ .A
ب¢نAو ¢رعAوئ¡ي ¢ل :ن¢ ¢ح A
¢وب¢نAو ¢س ¡عي ¢ر:
طان¢ Aو Aشوب¢ا Aل ¢و ¡
ص œب Aعون¢ Aو ¢عن¢ى ¢و ¡دي Aشون¢ Aوإ¡ي ¢
ص Aر ¢و ¡ديش¢ان]38[ . A
لAو ¢
طان : ¢ح ¡
طان ¢ت¡ œمن¢اع]39[ .A
Aوري ¢وهAو ¢ما Aم¢ .وأœ Aخ A
ت لAو ¢
¢وا œبن¢ا لAو ¢
ب¢نAو Aشوب¢ ¢
ال :ع ¢œلي¢ان¢ Aو ¢من¢ا ¢حة¢ Aو ¡عيب¢ا Aل ¢و ¢شف¡ي ¢وأAون¢ا Aم.

¢وا œبن¢ا ¡
ص œبعAون : ¢أ¢ي•ة¢ Aو ¢عن¢ى]40[ .
ا¡بœن¢ Aعن¢ى ¡دي Aشون¢ ، Aوب¢نAو ¡دي Aشون¢ : ¢ح œم ¢ران¢ Aوأœ ¢شب¢ان¢ Aوي¡ œث ¢ران¢ Aو ¢ك ¢ران]41[ . A
ب¢نAو إ¡ي ¢
ص ¢ر :ب¡ œله¢ان¢ Aو ¢ز œع ¢وان¢ Aويœ ¢عق¢ان. A
¢وا œبن¢ا ¡دي ¢شانA : ¢عوص¢ Aوأ¢ ¢ران]42[ . A
ك ال• ¡ذين¢ ¢ملA ¢كوا ف¡ي أ¢ر¡ œ
ض أ¢دAو ¢م
هA ¢ؤل¡ ¢ء هA Aم œال AملAو A
قœ ¢بل¢ ¢ما ¢مل¢ ¢
ك ل¡ب¢ن¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل :ب¢الA ¢ع بœن Aب¢عAو ¢ر.
ك ¢مل¡ ±
¢وا œس Aم ¢م ¡دين¢ت¡ ¡ه ¡د œنه¢اب¢ة]43[ .A
¢و ¢مات ¢ب¢ال¡ Aع ف¢ ¢مل¢ ¢
ك ¢م ¢كان¢ه AيAوب¢اب Aبœن Aز¢ا ¢ر ¢ح ¡م œن بAص¢ œرة]44[ .¢
ك ¢م ¢كان¢ه AحAو ¢شا Aم ¡م œن أ¢ر¡ œ
¢و ¢مات ¢يAوب¢اب Aف¢ ¢مل¢ ¢
ض الت• œي ¢مان¡ —ي]45[ .
¢و ¢مات ¢حAو ¢شا Aم
ك ¢م ¢كان¢ه Aه¢ ¢د Aد بœن Aب¢ ¢د ¢د ال• ¡ذي ¢ك •س ¢ر ¡م œدي¢ان ¢ف¡ي ب¡ل¡ ¢د Aم ¢
ف¢ ¢مل¢ ¢
وآب،
يت []46
¢وا œس Aم ¢م ¡دين¢ت¡ ¡ه ع ¡¢و A
ك ¢م ¢كان¢ه ¡ Aس œمل¢ة¡ Aم œن ¢مس ¡
¢و ¢مات ¢ه¢ ¢د Aد ف¢ ¢مل¢ ¢
œريق¢ة]47[ .¢
ك ¢م ¢كان¢ه¢ Aشا Aو Aل ¡م œن ¢رحAوبAو ¡
¢و ¢مات¡ ¢س œمل¢ة Aف¢ ¢مل¢ ¢
ت الن•ه ¡œر]48[ .
¢و ¢مات¢ ¢شا Aو Aل ف¢ ¢مل¢ ¢
ك ¢م ¢كان¢ه Aبœ ¢ع Aل ¢حان¢ان ¢بœن¢ Aع œكبAو ¢ر]49[ .
¢و ¢مات ¢بœ ¢ع Aل ¢حان¢ان ¢ف¢ ¢مل¢ ¢
ك ¢م ¢كان¢ه Aه¢ ¢دد،A
¢وا œس Aم ¢م ¡دين¢ت¡ ¡ه ف¢ا ¡عي،
ط ¡ر ¢د ب¡ œن ¡
ت ¢ما ¡ء ¢ذهƒ ¢
ب]50[ .
ط œبئ¡ي Aل ب¡ œن A
¢وا œس Aم ا œم ¢رأ¢ت¡ ¡ه ¢م ¡هي ¢
ت ¢م œ
¢ت أ¢ Aم ¢را Aء أ¢دAو ¢م :أ¡ ¢مي Aر ت¡ œمن¢اع ،¢أ¡ ¢مي Aر ع ¢œل ¢وة ،¢أ¡ ¢مي Aر ي¢ت¡يت]51[ ، ¢
¢و ¢مات ¢ه¢ ¢دد .Aف¢ ¢كان œ
أ¡ ¢مي Aر أAهAول¡يب¢ا ¢مة ،¢أ¡ ¢مي Aر أœ ¢يل¢ة ،¢أ¡ ¢مي Aر ف¡ينAون]52[ ، ¢
أ¡ ¢مي Aر ق ¡ً¢ن¢از ،¢أ¡ ¢مي Aر تœ ¢ي ¢مان ، ¢أ¡ ¢مي Aر ¡م œب ¢
صا ¢ر]53[ ،
أ¡ ¢مي Aر ¢مج¡ œديئ¡ي ¢ل ،أ¡ ¢مي Aر ¡عي ¢را ¢م.
هA ¢ؤل¡ ¢ء أ¢ Aم ¢را Aء أ¢دAو ¢م]54[ .
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الث•ان¡ي
يبداء بسلسلة نسل يعقوب التي تستمر إلى نهاية الصحاح التاسع ،ونجد في الية  15نسل يسى وواحد من ابنائه وهو داود ،وسنتابع الن نسل داود
حيث أن الرب يسوع هو "ابن" داود.
هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل:
¢رأAوب¢يœن¢ ، Aش œم Aعون ، Aل¡ ¢وي ¢وي¢هAو ¢ذا ،ي¢س•ا ¢ك Aر ¢و ¢زبAولAون]1[ ، A

¢دان ، AيAو Aسف¢ Aوب¡ œني¢ا ¡مين ، Aنœ ¢فت¢ال¡ي¢ ،جا Aد ¢وأ¡ ¢شير]2[ .A
ب¢نAو ي¢هAو ¢ذا¢ :ع œي Aر ¢وأAون¢ان¢ Aو ¢ش œيل¢ة.A
Aول¡ ¢د الث•ل¢ث¢ة¡ Aم œن ب¡ œن ¡
ت Aشو ¢
ع œال ¢ك œن ¢عان¡ي• ¡ة.
¢و ¢كان¢ ¢ع œي Aر ب¡ œك Aر ي¢هAو ¢ذا ¡ش —ريرا 0ف¡ي ¢ع œين ¡¢ي الر•ب— ف¢أ ¢ ¢مات¢ه]3[ .A
¢ت ل¢ه Aف¢ا ¢ر ¢
ص ¢وز¢ا ¢ر ¢ح.
¢وث¢ا ¢ما Aر ¢كن•تAه ¢ Aول¢د œ
Aك̄ل ب¢ن¡ي ي¢هAو ¢ذا ¢خ œم ¢سة]4[ .±
ا¡ œبن¢ا ف¢ا ¢ر ¢
ص ¢حصA œرون¢ Aو ¢حا Aمول]5[ .A
¢وب¢نAو ز ¢
¢ار ¢ح¡ :ز œم ¡ري ¢وأœ ¢يث¢ان¢ Aوهœ ¢ي ¢مان¢ Aو ¢ك œل Aكو Aل ¢ود¢ا ¢رع.A
œال ¢ج ¡مي Aع خœ ¢م ¢سة]6[ .±
¢وابœن Aك¢ر¡ œمي ¢عخ¢انA Aم ¢ك —د Aر إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ال• ¡ذي ¢خان ¢ف¡ي œال ¢ح ¢ر ¡ام]7[ .
¢وابœن Aأœ ¢يث¢ان¢ ¢عز¢ر œي¢ا]8[ .
¢وب¢نAو ¢حص œرAون ¢ال• ¡ذينA ¢ول¡دAوا ل¢ه :Aي¢ر¢ œح œمئ¡ي Aل ¢و ¢را Aم ¢و ¢كلAوب¢اي]9[ .A
¢اب¢ ،و ¢ع —مين¢اد¢اب¢ Aول¢ ¢د ن¢حA œشون¢ ¢رئ¡ ¢
¢و ¢را Aم ¢ول¢ ¢د ¢ع —مين¢اد ¢
يس ب¢ن¡ي ي¢هAو ¢ذا]10[ ،
¢ون¢حA œشون¢ Aول¢ ¢د ¢س œل Aمون¢ ¢و ¢س œل Aمون¢ Aول¢ ¢د بAو ¢عز]11[ ،¢
¢وبAو ¢ع Aز ¢ول¢ ¢د عAوب¡يد¢ ،¢وعAوب¡ي Aد ¢ول¢ ¢د ي¢س•ى]12[ ،
يآب ¢وأ¢ب¡ين¢اد ¢
¢وي¢س•ى ¢ول¢د :¢ب¡ œك ¢ره Aأ¢ل¡ ¢
ث []13
¢اب الث•ان¡ي ¢و ¢ش œم ¢عى الث•ال¡ ¢
ي œالخ¢ا ¡م ¢
¢ون ¢œثن¡ئ¡ي ¢ل الر•اب¡ ¢ع ¢و ¢ر •دا ¢
س []14
ص ¢م الس•ا ¡د ¢
¢وأAو ¢
س ¢ود¢ا Aو ¢د الس•اب¡ ¢ع]15[ .
¢وأœ Aخت¢اه Aœم ¢
صرAوي¢ة¢ Aوأ¢ب¡ي ¢جاي¡ل.A
¢وب¢نAو ¢
صرAوي¢ة ¢أœ ¢ب ¢شا A
ي ¢ويAوآب¢ Aو ¢ع ¢سائ¡ي Aل ث¢ل¢ث¢ة]16[ .±
¢ت ¢ع ¢ما ¢سا،
¢وأ¢ب¡ي ¢جاي¡ Aل ¢ول¢د œ
¢وأ¢بAو ¢ع ¢ما ¢سا يœ ¢ث Aر ¡
ال œس ¢ما ¡عيل¡ ¯ي]17[ .
Aوث]18[ .
¢و ¢كال¡ب Aبœن¢ Aحص œرAون¢ ¢ول¢ ¢د ¡م œن ¢ع Aزوب¢ة ¢ا œم ¢رأ¢ت¡ ¡ه ¢و ¡م œن ي¡ ¢ريع ¢
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAوه¢ا :ي¢ا ¢ش Aر ¢و Aشوب¢اب¢ Aوأ¢ر œدAون]18[ . A
¢ت ل¢ه AحAو ¢ر]19[ .
¢ت ¢ع Aزوب¢ة Aف¢ات• ¢خ ¢ذ ¢كال¡ب Aل¡نœ ¢ف ¡س ¡ه أœ ¢ف ¢رات ¢ف¢ ¢ول¢د œ
¢و ¢مات œ
ي ¢وأ ¡
¡
وري ¢ول¢ ¢د ب¢ ¢
ص œلئ¡ي ¢ل]20[ .
¢وحAو Aر ¢ول¢ ¢د أAور A ¢
¢وبœ ¢ع Aد ¢د ¢خ ¢ل ¢حصA œرون¢ Aعل¢ى ب¡ œن ¡
ت ¢ما ¡كي ¢ر أ¢ب¡ي ¡ج œل ¢عا ¢د
¢ت ل¢ه¢ Aسج ¢
Aوب]21[ .
¢وات• ¢خ ¢ذه¢ا ¢وه¢ Aو ابœن¡ Aست—ين¢ ¢سن¢ة 0ف¢ ¢ول¢د œ

ث ¢و ¡ع œشرAون¢ ¢م ¡دين¢ة 0ف¡ي أ¢ر¡ œ
ض ¡ج œل ¢عاد]22[ .¢
¢و ¢سجAوب¢ Aول¢ ¢د ي¢ائ¡ي ¢ر¢ ،و ¢كان ¢ل¢ه Aث¢ل± ¢
¢وأ¢ ¢خ ¢ذ ¢ج Aش ¢
وث ي¢ائ¡ي ¢ر ¡م œنهœ Aم ¢م ¢ع ق¢ن¢اة¢ ¢وق¢ Aراه¢ا¡ ،ست—ين¢ ¢م ¡دين¢ة.0
ور ¢وأ¢ ¢را ¢م ¢ح̄و ¢
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ¢ما ¡كي ¢ر أ¢ب¡ي ¡ج œل ¢عاد]23[ .¢
¢وبœ ¢ع ¢د ¢وف¢ا ¡ة ¢حص œرAون ¢ف¡ي ¢كال¡ ¡
ب أœ ¢ف ¢رات¢ة¢
¢ت ل¢ه Aأ¢ب¡ي•اه Aا œم ¢رأ¢ة¢ Aحص œرAون ¢أœ ¢شحAو ¢ر أ¢ب¢ا ت¢قAوع]24[ .¢
¢ول¢د œ
¢و ¢كان ¢ب¢نAو ي¢ر¢ œح œمئ¡ي ¢ل ب¡ œك ¡ر ¢حص œرAون: ¢
œالب¡ œك Aر ¢را ¢م ،ث• Aم بAون¢ة¢ ¢وأ¢و¢ œرن¢ا ¢وأ¢و¢ œ
ص ¢م ¢وأ¡ ¢خي•ا]25[ .
¢و ¢كان¡ ¢
طا ¢رة¡ .Aه ¢ي أ̄Aم أAون¢ا ¢م]26[ .
ت ا œم ¢رأ¢ة ±أœ Aخ ¢رى ل¡ي¢ر¢ œح œمئ¡ي ¢ل ا œس Aمه¢ا ¢ع ¢
¢و ¢كان ¢ب¢نAو ¢را ¢م ب¡ œك ¡ر ي¢ر¢ œح œمئ¡ي ¢ل¢ :م ¢عص¢ ±وي¡ ¢مين¢ Aوع¢اق¢ر]27[ .A
¢و ¢كان ¢ا œبن¢ا أAون¢ا ¢م¢ :ش •ما ¢
ي ¢وي¢اد¢اع.¢
ي :ن¢اد ¢
¢وا œبن¢ا ¢ش •ما ¢
¢اب ¢وأ¢ب¡ي Aشو ¢ر]28[ .
¢ت ل¢ه Aأ¢ح œب¢ان¢ ¢و Aمول¡يد]29[ .¢
¢وا œس Aم ا œم ¢رأ¡ ¢ة أ¢ب¡ي Aشو ¢ر أ¢ب¡ي ¢جاي¡ل¢ ،Aو ¢ول¢د œ
¢وا œبن¢ا ن¢اد ¢
¢اب¢ :سلA ¢د ¢وأ¢ف•اي¡ Aم¢ .و ¢مات¢ ¢سلA ¢د ب¡ل ¢ب¢ن¡ين]30[ . ¢
¢وابœن Aأ¢ف•اي¡ ¢م يœ ¢ش ¡عي ¢وابœن Aيœ ¢ش ¡عي ¡شيش¢ان¢ Aوابœن¡ Aشي ¢شان ¢أ¢ح œل¢ي]31[ .A
ع أ¡ ¢خي ¢ش •ما ¢
¢وا œبن¢ا ي¢اد¢ا ¢
ي ي¢ثA ¢ر ¢ويAون¢اث¢ان. A
¢و ¢مات ¢ي¢ثA ¢ر ب¡ل ¢ب¢ن¡ين]32[ . ¢
ت ¢وز¢از¢ا .هA ¢ؤل¡ ¢ء هœ Aم ب¢نAو ي¢ر¢ œح œمئ¡ي ¢ل]33[ .
¢وا œبن¢ا يAون¢اث¢ان ¢ف¢الA ¢
¢ات.
¢ولœ ¢م يA ¢ك œن ل¡ ¡شي ¢شان ¢ب¢نAون ¢ب¢ل œب¢ن ±
ي ا œس Aمه Aي¢ر¢ œحع]34[ ،A
¢و ¢كان ¢ل¡ ¡شي ¢شان¢ ¢ع œب ±د ¡مص¡ œر ²
¢ت ل¢ه¢ Aعت•ا ¢
ي]35[ .
ف¢أœ ¢عط¢ى ¡شيش¢ان Aا œبن¢ت¢ه  Aل¡ي¢ر¢ œح ¢ع ¢ع œب ¡د ¡ه ا œم ¢رأ¢ة 0ف¢ ¢ول¢د œ
بحسب الشريعة الموسوية ل يجوز للعبرانيات أن يتزوجن من خارج السبط الذي ينتمين إليه ،حتى يAحفظ الميراث داخل السبط .بهذا يبدو أن
ما فعله شيشان مخالف0ا للشريعة (عد .)36
يذكر  Harmerأنه وإن بدا هذا التصرف مخالف0ا ،لكن كان من عادة الشرق أنه قد يضطر الشخص إلى تزويج أحد بناته لحد عبيده ،حتى
يتسلم الميراث ،بل وإن كان في مركز عظيم يحتله[.]1
¢و ¢عت•ا A
ي ¢ول¢ ¢د ن¢اث¢ان¢ ¢ون¢اث¢ان¢ Aول¢ ¢د ز¢اب¢ا ¢د []36
¢وز¢اب¢ا Aد ¢ول¢ ¢د أœ ¢فل¢ ¢ل ¢وأœ ¢فلA ¢ل ¢ول¢ ¢د عAوب¡ي ¢د []37
¢وعAوب¡ي Aد ¢ول¢ ¢د ي¢اه¢ Aو ¢وي¢اهAو ¢ول¢ ¢د ¢عز¢ر œي¢ا []38
¢و ¢عز¢ر œي¢ا ¢ول¢ ¢د ¢حال¢ ¢
ص ¢و ¢حال¢ص¢ Aول¢ ¢د أœ ¢ل ¢عا ¢سة]39[ ¢
¢وأœ ¢ل ¢عا ¢سة¢ Aول¢ ¢د ¡س ¢س ¢ما ¢
ي ¢و ¡س ¢س ¢ما A
ي ¢ول¢ ¢د ¢شل¯و ¢م []40

¢و ¢ش ¯لو Aم ¢ول¢ ¢د ي¢قœ ¢مي¢ة¢ ¢وي¢قœ ¢مي¢ة¢ Aول¢ ¢د أ¢ل¡ي ¢ش ¢م ¢ع]41[ .
¢وب¢نAو ¢كال¡ ¢
ع ب¡ œك Aره .Aه¢ Aو أ¢بAو ¡زيف. ¢
ب أ¡ ¢خي ي¢ر¢ œح œمئ¡ي ¢ل¡ :مي ¢شا A
¢وب¢نAو ¢م ¡ري ¢شة ¢أ¢ب¡ي ¢ح œبرAون]42[ . ¢
¢وب¢نAو ¢ح œبرAون : ¢قAو ¢ر Aح ¢وت¯ ¢فو Aح ¢و ¢راقA ¢م ¢و ¢شا ¢مع]43[ .A
¢و ¢شا ¢م Aع ¢ول¢ ¢د ¢راق¢ ¢م أ¢ب¢ا يA ¢ر œق ¢عا ¢م¢ .و ¢راقA ¢م ¢ول¢ ¢د ¢ش •ما ¢
ي]44[ .
ي ¢م Aعون¢ Aو ¢م Aعون Aأ¢بAو بœ ¢ي ¡
¢وابœن¢ Aش •ما ¢
ت صAو ¢ر]45[ .
صا ¢و ¢ج ¡
¢ت¢ :حا ¢ران¢ ¢و Aمو ¢
¢و ¡عيف¢ة AسAر— ي•ة¢ Aكال¡ ¢
ازيز.¢
ب ¢ول¢د œ
اران¢ Aول¢ ¢د ¢ج ¡
¢و ¢ح ¢
ازيز]46[ .¢
¢وب¢نAو يœ ¢هد¢ا ¢
ي¢ :ر ¢ج Aم ¢ويAوث¢ا Aم ¢و ¡جيش¢ان¢ Aوف¢ل¢ط¢ Aو ¡عيف¢ة¢ Aو ¢شا ¢عف]47[ . A
¢وأ• ¢ما ¢م œع ¢كة  AسAر— ي•ة ¢ Aكال¡ ¢
¢ت ¢شب¢ ¢ر ¢وت¢ر¢ œحن¢ة]48[ .¢
ب ف¢ ¢ول¢د œ
¢ت ¢شا ¢عف Aأ¢ب¢ا ¢م œد ¢من•ة¢ ¢و ¢ش ¢وا أ¢ب¢ا ¢م œكب¡ين¢ا ¢وأ¢ب¢ا ¢جب¢ ¢عا.
¢و ¢ول¢د œ
ت ¢كال¡ ¢
ب ¢ع œك ¢سة]49[ .A
¢وب¡ œن A
هA ¢ؤل¡ ¢ء هœ Aم ب¢نAو ¢كال¡ ¢
ب œب ¡ن حAو ¢ر ب¡ œك ¡ر أœ ¢ف ¢رات¢ة.¢
Aشوب¢ا Aل أ¢بAو ق¢ر œي¡ ¢ة ي¢ ¢ع ¡
اري ¢م []50
ت ل¢حƒ œم¢ ،و ¢ح ¡
اريف Aأ¢بAو بœ ¢ي ¡
¢و ¢س œل ¢ما أ¢بAو بœ ¢ي ¡
ت ¢جا ¡دي ¢ر]51[ .
ال أ¢ب¡ي ق¢ر œي¡ ¢ة ي¢ ¢ع ¡
اري ¢م ب¢نAون : ¢ه¢رAواه¢ Aو ¢ح ¡
¢و ¢كان ¢ل¡ Aشوب¢ ¢
صي ه• ¢منAوحAوت]52[ . ¢
¢و ¢ع ¢شائ¡ Aر ق¢ر œي¡ ¢ة ي¢ ¢ع ¡
اري ¢م:
œالي¡ œث ¡ري¯ ¢و œالفAوت¡ ¯ي ¢وال •ش ¢مات¡ ¯ي ¢و œال ¢م œش ¢را ¡ع ¯ي.
¡م œن هA ¢ؤل¡ ¢ء خ¢ ¢ر ¢ج الص•ر¡ œع ¯ي ¢والœ ¢شت¢أAول¡ ¯ي]53[ .
œت ل¢حƒ œم ¢والن•طAوف¢ات¡ ¯ي
ب¢نAو ¢س œل ¢ما :ب¢ي A
Aوآب ¢و ¢ح ¡
Aوت بœ ¢ي ¡
تي ¢
صي œال ¢منAو ¡ح —ي الص•ر¡ œع —ي]54[ .
¢طر A
¢وع œ
¢و ¢ع ¢شائ¡ Aر œال ¢كت¢ب¡ ¢ة Aس •ك ¡
ان ي¢عœب¡ ¢
يص:
ت¢ر œع¢ات¡ي Aم ¢و ¢ش œم ¢عات¡ي Aم ¢وسAو ¢كات¡ي Aم.
هA Aم œالق¡ين¡ي¯ونœ ¢الخ ¡
¢ارجAون¡ ¢م œن ¢ح •مة ¢أ¢ب¡ي بœ ¢ي ¡
ت ¢ر ¢ك ¢
اب]55[ .
ث
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الث•ا ¡ل A
يAسجل أسرة داود ونجد فيه بعض اسماء لبناء داود لم يذكروا في اسفار صموئيل والملوك ،وعلى سبيل المثال أول ثلثة Aذكروا في آية :5
وهؤلء ولدوا له في أورشليم .شمعي وشوباب وناثان وسليمان .أربعة من بتشبع بنت عميئيل (1أيام .)5 :3
لما نعود إلى نسب الرب يسوع المسجل في إنجيل القديس لوقا نجده خلل ناثان وليس خلل سليمان ،فالقديسة مريم والدة الله منسوبة إلى ناثان
بينما القديس يوسف منسوب0ا إلى سليمان ،وفي إنجيل القديس متى نجد أن الرب يسوع أخذ اللقب القانوني لعرش داود خلل سليمان ،وفي إنجيل
القديس لوقا نجده يأخذ لقب الدم لعرش داود خلل ناثان.

وهذا يهمنا جد0ا لن في نسب سليمان يظهر باكونيا "الذي لقuبه ا (كونيا) ،والوحي اللهي يذكر "...هكذا قال الرب .اكتبوا هذا الرجل عقي 0ما رج0ل
ل ينجح في أيامه لنه ل ينجح في نسله أحد جالس0ا على كرسي داود وحاك 0ما يقد في يهوذا (أر .)30 :22
هذا الرجل وحده سuبب انقطاع في الحلقة المؤدية إلى المسيا وفي ذلك برهان آخر على الميلد البتولي من العذراء مريم.
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء هœ Aم ب¢نAو د¢ا Aو ¢د ال• ¡ذينA ¢ول¡دAوا ل¢ه Aف¡ي ¢ح œبرAون: ¢
œالب¡ œك Aر أœ ¢منAون¡ Aم œن أ¡ ¢خينAو ¢ع ¢م œاليœ ¢ز ¢ر ¡عيل¡ي• ¡ة.
الث•ان¡ي د¢ان¡يئ¡ي Aل ¡م œن أ¢ب¡ي ¢جاي¡ ¢ل œالك¢ر¢ œمل¡ي• ¡ة []2
ي ¢مل¡ ¡
ث أœ ¢ب ¢شالAو Aم ابœن¢ Aم œع ¢كة ¢ب¡ œن ¡
ت ت ¢œل ¢ما ¢
ك ¢ج Aشو ¢ر.
الث•ال¡ A
يث
الر•اب¡ Aع أ¢دAون¡ي•ا ابœن¢ Aح —ج ¢
طي¢ا ¡م œن أ¢ب¡يط¢ا ¢ل.
œالخ¢ا ¡مس¢ Aشفœ ¢
الس•ا ¡دس Aي¢ث¢ر œع¢ا Aم ¡م œن ¢عج œل¢ة ¢ا œم ¢رأ¢ت¡ ¡ه]3[ .
Aول¡ ¢د ل¢ه¡ Aست•ة  ±ف¡ي ¢ح œبرAون. ¢
ك هAن¢ا ¢
¢و ¢مل¢ ¢
ك ¢س œب ¢ع ¡سن¡ي ƒن ¢و ¡ست•ة ¢أœ ¢شه Aƒر،
ث• Aم ¢مل¢ ¢
ك ث¢ل¢ثا ¢ 0وث¢ل¢ث¡ين¢ ¢سن¢ة 0ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م]4[ :
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء Aول¡دAوا ل¢ه Aف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م.
¢ش œم ¢عى ¢و Aشوب¢اب¢ Aون¢اث¢ان¢ Aو Aسلœ ¢ي ¢مان. A
ع ب¡ œن ¡
أ¢ر œب¢ ¢عة ¡ ±م œن بœ ¢ث Aشو ¢
ت ¢ع —ميئ¡ي ¢ل]5[ .
¢وي¡ب œ¢حا Aر ¢وأ¢ل¡ي ¢شا ¢م Aع ¢وأ¢ل¡يف¢ال¢ط]6[ A
¢ون¢ A
وجه¢ Aون¢افA ¢ج ¢وي¢اف¡ي Aع []7
ع ¢وأ¢ل¡يف¢ل¢ط .Aت¡ œس ¢عة]8[ .±
¢وأ¢ل¡ي ¢ش ¢م Aع ¢وأ¢ل¡ي¢اد¢ا A
œال Aك̄ل ب¢نAو د¢ا Aو ¢د ¢ما ¢عد¢ا ب¢ن¡ي ال •س ¢ر ¡
اري—¢ .وث¢ا ¢ما Aر ¡ه ¢ي أœ AختAهœ Aم]9[ .
¢وابœنA Aسلœ ¢ي ¢مان¢ ¢ر Aح œب ¢عا Aم ¢وا œبنAه  Aأ¢ب¡ي•ا ¢وا œبنAه  Aآ ¢سا ¢وا œبنAه Aي¢هAو ¢شاف¢اط]10[ A
¢وا œبنAه  Aي¢هAو ¢را Aم ¢وا œبنAه  Aأ¢خ ¢œزي¢ا ¢وا œبنAه Aي¢هAوآش]11[ A
¢وا œبنAه  Aأ¢ ¢مص œي¢ا ¢وا œبنAه ¢ Aعز¢ر œي¢ا ¢وا œبنAه  AيAوث¢ا Aم []12
¢وا œبنAه ¢ A
آحا Aز ¢وا œبنAه ¢ Aح ¢زق¡ي•ا ¢وا œبنAه ¢ Aمن¢س•ى []13
¢وا œبنAه  Aآ Aمون¢ Aوا œبنAه AيAو ¡شي•ا]14[ .
¢وب¢نAو ي ¡
Aوشي•ا:
ث ¡
œالب¡ œك Aر ي ¢
ص œدق¡ي•ا ،الر•اب¡ Aع ¢شل¯و Aم]15[ .
Aوحان¢ان ، Aالث•ان¡ي ي¢هAوي¢اق¡ي Aم ،الث•ال¡ A
¢وا œبن¢ا ي¢هAوي¢اق¡ي ¢م :يA ¢ك œني¢ا ¢و ¡
ص œدق¡ي•ا]16[ .

¢وا œبن¢ا يA ¢ك œني¢ا :أ¢س—ي Aر ¢و ¢شأ œ ¢لت¡ئ¡ي Aل ا œبنAه]17[ A
ع ¢ون¢ ¢د œبي¢ا]18[ .
¢و ¢م œل ¡كي ¢را Aم ¢وف¢د¢اي¢ا ¢و ¡ش œنأ • ¢
ص Aر ¢وي¢قœ ¢مي¢ا ¢وهAو ¢شا ¢ما A
¢وا œبن¢ا ف¢د¢اي¢ا¢ :ز Aرب•اب¡ Aل ¢و ¢ش œم ¡عي.
¢وب¢نAو ¢ز Aرب•اب¡ ¢ل¢ :م Aشل• Aم ¢و ¢حنœ ¢ني¢ا ¢و ¢شلAو ¡مي¢ة  Aأœ AختAهœ Aم []19
¢و ¢ح Aشوب¢ة¢ AوأAوهA ¢ل ¢وب¢ ¢ر œخي¢ا ¢و ¢ح ¢س œدي¢ا ¢ويAو ¢شب¢ Aح ¢سد¢ .¢خ œم ¢سة]20[ .±
¢وب¢نAو ¢حنœ ¢ني¢ا:
طي¢ا ¢وي¡ œش ¡عي¢ا ¢وب¢نAو ¢رف¢اي¢ا ¢وب¢نAو أAر œن¢ان¢ ¢وب¢نAو عAوبœ ¢دي¢ا ¢وب¢نAو ¢ش ¢ك œني¢ا]21[ .
ف¢لœ ¢
طوش¢ Aوي¢ج œآ Aل ¢وب¡ ¢
اري Aح ¢ون¢ ¢عر œي¢ا ¢و ¢شاف¢اط.A
¢وب¢نAو ¢ش ¢ك œني¢ا¢ :ش ¢م œعي¢ا ¢وب¢نAو ¢ش ¢م œعي¢ا ¢ح ¯
¡ست•ة]22[ .±
¢وب¢نAو ن¢ ¢عر œي¢اœ :اليAو ¡عين¡ ¯ي ¢و ¢ح ¢زق¡ي•ا ¢وع ¢œز ¡ريق¢ا Aم .ث¢ل¢ث¢ة]23[ .±
¢وب¢نAو œالي ¡
Aوعين¡ —ي:
هAود¢اي¢اهAو ¢وأœ ¢لي¢ا ¡شيب¢ Aوف¢ل¢ي¢ا ¢و ¢ع ¯قوب¢ AويAو ¢حان¢ان¢ Aو ¢دل¢ي¢ا ¢و ¢عن¢ان¡ي¢ .س œب ¢عة]24[ .±

ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الر•اب¡ Aع
يعطي سلسلة سبط يهوذا خلل كالب وشيلة وأيض0ا سبط شمعون.
ب¢نAو ي¢هAو ¢ذا :ف¢ ¢
ارص¢ Aو ¢حصA œرون¢ Aوك¢ر¡ œمي ¢وحAو Aر ¢و Aشوب¢ال]1[ .A
ث،
¢و ¢رآي¢ا بœنA Aشوب¢ا ¢ل ¢ول¢ ¢د ي¢ ¢ح ¢
ث ¢ول¢ ¢د أA ¢خو ¢ما ¢
ي ¢ول¢ه¢د .¢ه¡ ¢ذ ¡ه ¢ع ¢شائ¡ Aر الص•ر¡ œعي—ين]2[ . ¢
¢وي¢ ¢ح A
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء ل¢ب¡ي ¡عيط¢ ¢م :يœ ¢ز ¢ر ¡عي Aل ¢ويœ ¢ش ¢ما ¢ويœ ¢دب¢اش، A
صلœ ¢لفAون¡ي]3[ .
¢وا œس Aم أœ Aخت¡ ¡ه œم ه• ¢
¢وف¢نAوئ¡ي Aل أ¢بAو ¢جدAو ¢ر ¢وع¢ا ¢ز Aر أ¢بAو حAو ¢شة.¢
هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو حAو ¢ر ب¡ œك ¡ر أœ ¢ف ¢رات¢ة ¢أ¢ب¡ي بœ ¢ي ¡
ت ل¢حƒ œم]4[ .
¢و ¢كان ¢لœ ¢شح ¢
Aور أ¢ب¡ي ت¢قAو ¢ع ا œم ¢رأ¢ت¢ا ¡ن¢ :حل¢ة¢ Aونœ ¢ع ¢رة]5[ .A
ي ¢وال¢ ¢خ œشت ¡
¢ت ل¢ه Aنœ ¢ع ¢رة :AأA ¢خ •زا ¢م ¢و ¢حاف¢ ¢ر ¢والت• œي ¢مان¡ •
¢اري•.
¢و ¢ول¢د œ
هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو نœ ¢ع ¢رة]6[ .¢
¢وب¢نAو ¢حل¢ة¢ :¢
ث ¢وصAو ¢ح Aر ¢وأœ ¢ثن¢ان]7[ . A
ص ¢ر A
¢وقAوص¢ Aول¢ ¢د ع¢ان¢ A
وب ¢وه¢صAوب¡يب¢ة¢ ¢و ¢ع ¢شائ¡ ¢ر أ¢خ¢ر¡ œحي ¢ل ب ¡œن ه¢ا Aر ¢م]8[ .
¢و ¢كان ¢يœ ¢عب¡يص Aأœ ¢ش ¢رف¡ ¢م œن إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه.

¢و ¢س •م œته  Aأ¯ Aمه Aيœ ¢عب¡ ¢
يص ق¢ائ¡ل¢ة:0
«ل¢ن—ي ¢ولœ ¢دتAه Aب¡ح Aœز ƒن»]9[ .
¢و ¢دع¢ا يœ ¢عب¡يص Aإ¡ل¢ه ¢إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل:
ك تAب¡ ¢
ار Aكن¡ي¢ ،وت¢ Aو —س Aع تA Aخو ¡مي¢ ،وتA ¢كون AيA ¢د ¢
«لœ ¢يت¢ ¢
ك ¢م ¡عي،
¢وت¢ح œف¢ظAن¡ي ¡من ¢ال •ش —ر ¢حت•ى ل ¢يœ Aت ¡عبAن¡ي».
ا Aب¡ ¢ما ¢سأ¢ ¢ل]10[ .
ف¢آت¢اه• A
¢و ¢كلAوب AأA ¢خو Aشو ¢حة¢ ¢ول¢ ¢د ¢م ¡حي ¢ر .ه¢ Aو أ¢بAو أœ ¢شتAون]11[ . ¢
¢وأœ ¢شتAون¢ Aول¢ ¢د ب¢يœت¢ ¢راف¢ا ¢وف¢ا ¡س ¢ح ¢وت¡ ¢حن•ة ¢أ¢ب¢ا ¢م ¡دين¡ ¢ة ن¢ا ¢ح ¢
اش.
هA ¢ؤل¡ ¢ء أœ ¢ه Aل ¢ر œي ¢كة]12[ .¢
¢وا œبن¢ا ق¢ن¢از :¢ع Aœثن¡يئ¡ي Aل ¢و ¢س ¢راي¢ا،
اث]13[ .
¢وابœن Aع Aœثن¡يئ¡ي ¢ل ¢حثA ¢
¢و ¢معAونAوث¢ا A
ي ¢ول¢ ¢د ¢ع œف ¢رة،¢
Aوآب أ¢ب¢ا ¢وا ¡دي الص¯ ن• ¡
¢و ¢س ¢راي¢ا ¢ول¢ ¢د ي ¢
اع (ل¢ن•هœ Aم ¢كانAوا A
صن•اعا]14[ .)0
¢وب¢نAو ¢كال¡ ¢
ب œب ¡ن ي¢فAن•ة¡ ¢عيرAو ¢وأœ ¢يل¢ة ¢ Aون¢ا ¡ع Aم¢ .وابœن Aأœ ¢يل¢ة ¢ق¢ن¢ا Aز]15[ .
¢وب¢نAو يœ ¢هلœ ¢لئ¡ي ¢ل¡ :زيف¢ Aو ¡زيف¢ة¢ Aوت¡ ¡
يري•ا ¢وأ¢ ¢سر œئ¡يل]16[ .A
¢وب¢نAو ع ¢œز ¢رة :¢ي¢ثA ¢ر ¢و ¢م ¢ر Aد ¢وع¢اف¡ Aر ¢وي¢الAون. A
ت ب¡ ¢مر œي¢ ¢م ¢و ¢ش •ما ¢
ي ¢وي¡ œشب¢ ¢ح أ¢ب¡ي أœ ¢شتA ¢موع]17[ .¢
¢و ¢حب¡لœ ¢
¢ت ي¡ ¢
¢
ار ¢د أ¢ب¢ا ¢جدAو ¢ر،
(وا œم ¢رأ¢تAه œ Aالي¢هAو ¡دي•ة ¢ Aول¢د œ
¢و ¢حاب¡ ¢ر أ¢ب¢ا سAو Aك ¢و¢ ،وي¢قAوث¡يئ¡ي ¢ل أ¢ب¢ا ز¢انAو ¢ح).
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ب¡ œثي¢ة ¢ب¡ œن ¡
ت ف¡ر œع¢و œن ¢ال•ت¡ي أ¢ ¢خ ¢ذه¢ا ¢م ¢رد]18[ .A
¢وب¢نAو ا œم ¢رأ¢ت¡ ¡ه œالي¢هAو ¡دي• ¡ة أœ Aخ ¡
ت ن¢ ¢ح ¢م أ¢ب¡ي ق¡ ¢عيل¢ةœ ¢ال ¢جر¡ œم —ي ¢وأœ ¢شتA ¢مو ¢ع œال ¢م œع ¡ك —ي]19[ .
¢وب¢نAو ¡شي Aمون : ¢أœ ¢منAون¢ Aو ¡رن•ة  Aبœن¢ Aحان¢ان¢ ¢وت¡يلAون¢ . Aوا œبن¢ا ي¡ œش ¡عي:
œت]20[ .
œت ¢وبœ ¢ن Aزو ¢حي A
Aزو ¢حي A
ب¢نAو ¡شيل¢ةœ ¢ب ¡ن ي¢هAو ¢ذا¡ :عي Aر أ¢بAو لœ ¢ي ¢كة¢ ،¢ولœ ¢ع ¢دة  Aأ¢بAو ¢م ¡ري ¢شة،¢
ت ع¢ا ¡مل¡ي œالب— ¢ز ¡م œن بœ ¢ي ¡
¢و ¢ع ¢شائ¡ ¡ر بœ ¢ي ¡
ت أœ ¢شبœ ¢ي ¢ع]21[ ،
¢ويAوق¡ي Aم¢ ،وأœ ¢ه Aل ¢ك ¡زيب¢ا¢ ،ويAوآش¢ Aو ¢سا ¢راف، A
ال• ¡ذين ¢هœ Aم أ¢ص¢ œحابA Aم ¢
وآب ¢ويA ¢شوب¡ي ل¢حƒ œم.
¢وه¡ ¢ذ ¡ه الA Aمو Aر ق¡ ¢دي ¢مة]22[ .±

هA ¢ؤل¡ ¢ء هA Aم œال ¢خ •زافAون¢ ¢و Aس •كان Aن¢ت¢ا ¡عي ¢م ¢و ¢ج ¡دي ¢رة.¢
ك ¢م ¢ع œال ¢مل¡ ¡
أ¢ق¢ا Aموا هAن¢ا ¢
ك ل¡ Aش œغل¡ ¡ه]23[ .
ب¢نAو ¢ش œمعAون : ¢نA ¢موئ¡ي Aل ¢وي¢ا ¡مين¢ Aوي¡ ¢ريب¢ Aوز¢ا ¢ر Aح ¢و ¢شا Aول]24[ ،A
¢وا œبنAه ¢ Aش ¯لو Aم ¢وا œبنAه¡ Aم œب ¢سا Aم ¢وا œبنAه ¡ Aم œش ¢ماع]25[ .A
¢وب¢نAو ¡م œش ¢ماع¢ :¢ح Aموئ¡ي Aل ا œبنAه ¢ Aز ¯كو Aر ا œبنAه ¢ Aش œم ¡عي ا œبنAه]26[ .A
ت ب¢ن¢ا ƒ
ت.
¢و ¢كان ¢ل¡ ¢ش œم ¡عي ¡ست•ة¢ ¢ع ¢ش ¢ر ابœنا ¢ 0و ¡س •
¢وأ• ¢ما إ¡ œخ ¢وتAه  Aف¢لœ ¢م يA ¢ك œن ل¢هœ Aم ب¢نAون¢ ¢كث¡يرAون، ¢
¢و Aك̄ل ¢ع ¢شائ¡ ¡ر ¡ه œم لœ ¢م يœ ¢كثAرAوا ¡م œث ¢ل ب¢ن¡ي ي¢هAو ¢ذا]27[ .
¢وأ¢ق¢ا Aموا ف¡ي ب¡ œئ ¡ر ¢سب œƒع ¢و Aمول¢ ¢دة¢ ¢و ¢ح ¢
ص ¡ر Aشوع¢ا ¢ل []28
¢وف¡ي ب¡ œله¢ة¢ ¢وع¢ا ¡
ص ¢م ¢وتAول¢ ¢د []29
¢وف¡ي ب¢تAوئ¡ي ¢ل ¢وحAر¢ œمة¢ ¢و ¡
ص œقل¢ ¢غ []30
ص ¡ر سAو ¡سي ¢م ¢وبœ ¢ي ¡
¢وف¡ي بœ ¢ي ¡
ت ¢مر¢ œكبAوت¢ ¢و ¢ح ¢
ت ب¡ر œئ¡ي ¢و ¢ش ¢ع ¢راي¡ ¢م.
ه¡ ¢ذ ¡ه Aم AدنAهœ Aم إ¡ل¢ى ¡حين¢ ¢ما ¢مل¢ ¢
ك د¢ا Aود]31[ .A
¢وق¢ Aراهœ Aم ¡عيطA ¢م ¢و ¢عي œ±ن ¢و ¡ر ¯مون¢ AوتAوك¢ن¢ Aوع¢اش¢ان¢ ، Aخ œمسA Aم Aد ƒن]32[ .
¢و ¢ج ¡مي Aع ق¢ AراهA Aم ال•ت¡ي ¢حو¢ œل ه¡ ¢ذ ¡ه œال Aم Aد ¡ن إ¡ل¢ى بœ ¢ع ƒل.
ه¡ ¢ذ ¡ه ¢م ¢سا ¡كنAهœ Aم ¢وأœ ¢ن ¢سابAهœ Aم]33[ .
ك ¢ويAو ¢شا بœن Aأ¢ ¢مص œي¢ا]34[ ،
¢و ¢م Aشوب¢اب¢ Aويœ ¢مل¡ي A
¢ويAوئ¡ي Aل ¢وي¢اهAو بœن AيAو ¡ش œبي¢ا œب ¡ن ¢س ¢راي¢ا œب ¡ن ¢ع ¡سيئي ¢ل]35[ ،
¢وأ¢ل¡ي ¡
Aوعين¢ا A
ي ¢ويœ ¢عقAوب¢ا ¢ويA ¢شو ¢حاي¢ا ¢و ¢ع ¢ساي¢ا ¢و ¢ع ¡ديئ¡ي Aل ¢وي¡ ¢سي ¡ميئ¡ي Aل ¢وب¢ن¢اي¢ا []36
¢و ¡زيز¢ا بœن¡ Aش œف ¡عي œب ¡ن أ¯ ¢لونœ ¢ب ¡ن ي¢د¢اي¢ا œب ¡ن ¡ش œم ¡ري œب ¡ن ¢ش ¢م œعي¢ا]37[ .
هA ¢ؤل¡ ¢ء œال ¢و ¡
ار Aدون ¢ب¡أœ ¢س ¢مائ¡ ¡ه œم Aر ¢ؤ ¢سا Aء ف¡ي ¢ع ¢شائ¡ ¡ر ¡ه œم ¢وبAيAو ¡
ت آب¢ائ¡ ¡ه ¡م
ا œمت¯ ¢دوا ¢كث¡يرا]38[ ،0
¢و ¢سارAوا إ¡ل¢ى ¢م œد ¢خ ¡ل ¢جدAو ¢ر إ¡ل¢ى ش¢ر œق¡ —ي œال ¢وا ¡دي
ل¡يAف¢ت— Aشوا ¢عل¢ى ¢مر œع0ى ل¡ ¢م ¡
اشي¢ت¡ ¡ه œم]39[ .
ف¢ ¢و ¢جدAوا ¢مر œع0ى ¢خ ¡
صبا ¢ 0و ¢جي—دا،0
ط ¢ر ¡
¢و ¢كان¡ ¢
ط ¢مئ¡ن•ة،0
اف Aم œست ¡¢ري ¢حة¢ 0و Aم œ
ت ال¢ر œض¢ Aوا ¡س ¢عة ¢الœ ¢
ل• ¢ن آ ¢ل ¢حا ¢م ¢س ¢كنAوا هAن¢ا ¢
ك ف¡ي œالق¡ ¢د ¡يم]40[ .
¢و ¢جا ¢ء هA ¢ؤل¡ ¢ء œال ¢م œكتAوب¢ة  Aأœ ¢س ¢ما Aؤهœ Aم ف¡ي أ¢ي ¡•ام ¢ح ¢زق¡ي•ا ¢مل¡ ¡
ك ي¢هAو ¢ذا.

¢و ¢
ض ¢ربAوا ¡خي¢ ¢مهœ Aم ¢و œال ¢معAون¡ي—ين ¢ال• ¡ذينA ¢و ¡جدAوا هAن¢ا ¢
ك ¢و ¢ح •ر Aموهœ Aم إ¡ل¢ى ه¢ ¢ذا œالي¢و¡ œم،
¢و ¢س ¢كنAوا ¢م ¢كان¢هœ Aم
ل• ¢ن هAن¢ا ¢
ك ¢مر œع 0ى ل¡ ¢ما ¡شي¢ت¡ ¡ه œم]41[ .
¢و ¡م œنهœ Aم ¡م œن ب¢ن¡ي ¢ش œمعAون¢ ¢ذه ¢
¢ب إ¡ل¢ى ¢جب¡ ¢ل ¢س ¡عي ¢ر ¢خ œمس¡ Aمئ¡ ¢ة ¢ر Aج ƒل،
طي¢ا ¢ون¢ ¢عر œي¢ا ¢و ¢رف¢اي¢ا ¢و Aع —زيئ¡ي Aل ب¢نAو ي¡ œش ¡عي]42[ .
¢وق• Aدا ¢مهœ Aم ف¢لœ ¢
¢و ¢
ض ¢ربAوا ب¢ق¡ي•ةœ ¢ال Aم œنف¢ل¡ت¡ين¡ ¢م œن ¢ع ¢مال¡يق¢ ،¢و ¢س ¢كنAوا هAن¢ا ¢
ك إ¡ل¢ى ه¢ ¢ذا œالي¢و¡ œم]43[ .

ا¢ل¢ص¢ œحا Aح œالخ¢ا ¡مسA
يقتفي أثر سبط رأوبين إلى السبي:
"وبنو رأوبين بكر إسرائيل .لنه هو البكر ولجل تدنيسه فراش ابيه أAعطيت بكوريته لبني يوسف بن إسرائيل فلم يAنسب بكر0ا .لن يهوذا اعتز على
اخوته ومنه الرئيس وأما البكورية فليوسف".
الغرض من سباق سلسلة النساب هو توضيح اختيارات ا .فبسبب خطية رأوبين أAعطى حق البكورية لبني يوسف ،ولكن سبط يهوذا هو الذي
يأتي منه الرئيس .إنها هبه محددة بنعمة ا على خلف الحق الطبيعي .وتسجل سبطي جاد ومنسى مذكور إلى وقت سبيهم ،واليتان الخيرتان
تAذكران بسبب السبي.
¢وب¢نAو ¢رأAوبœ ¢ين ¢ب¡ œك ¡ر إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل.
ل¢ن•ه Aه¢ Aو œالب¡ œك Aر ¢ول¢ج¡ œل تœ ¢دن¡ي ¡س ¡ه ف¡ ¢ر ¢
اش أ¢ب¡ي ¡ه،
ت بA ¢ك ¡
وري•تAه  Aل¡ب¢ن¡ي يAوسAفœ ¢ب ¡ن إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
أœ Aع ¡طيœ ¢
ف¢لœ ¢م يœ Aن ¢سب œب¡ œكرا]1[ .0
ل• ¢ن ي¢هAو ¢ذا ا œعت• ¢ز ¢عل¢ى إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه ¢و ¡م œنه Aال •رئ¡يس، A
¢وأ• ¢ما œالبA ¢ك ¡
وري•ة Aف¢ل¡يAوسAف]2[ . ¢
ك ¢وف¯ ¢لو ¢و ¢حصA œرون¢ Aوك¢ر¡ œمي]3[ .
ب¢نAو ¢رأAوبœ ¢ين ¢ب¡ œك ¡ر إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل¢ :حنAو A
ب¢نAو يAوئ¡ي ¢ل ا œبنAه¢ Aش ¢م œعي¢ا ¢وا œبنAه  AجAو Aج ¢وا œبنAه ¢ Aش œم ¡عي]4[ .
¢وا œبنAه ¡ Aميخ¢ا ¢وا œبنAه ¢ Aرآي¢ا ¢وا œبنAه  Aبœ ¢ع ±ل []5
ك أ¯ ¢شو ¢ر.
ث ف¢ل¢ ¢س ¢ر ¢مل¡ A
¢وا œبنAه  Aب¢ئ¡ي ¢رة  Aال• ¡ذي ¢سب¢اه Aتœ ¢غلA ¢
ه¢ Aو ¢رئ¡يس Aالر•أAوبœ ¢ين¡ي—ين]6[ . ¢
ب ¢ع ¢شائ¡ ¡ر ¡ه œم ف¡ي ا ¡ل œنت¡ ¢سا ¡
ب ¢ح ¢س ¢
¢وإ¡ œخ ¢وتAه¢ Aح ¢س ¢
ب ¢م ¢وال¡ي ¡د ¡ه ¡م:
ال •رئ¡يس Aي¡ ¢عيئ¡ي Aل ¢و ¢ز ¢ك ¡ري•ا []7
¢وب¢ال¡ Aع بœن Aع¢ز¢ا ¢ز œب ¡ن ¢شا ¡م ¢ع œب ¡ن يAوئ¡ي ¢ل
ال• ¡ذي ¢س ¢كن ¢ف¡ي ¢عرAو ¡عي ¢ر ¢حت•ى إ¡ل¢ى ن¢ب¢ Aو ¢وبœ ¢ع ¡ل ¢معAون]8[ . ¢
¢و ¢س ¢كن ¢ش¢ر œقا  0إ¡ل¢ى ¢م œد ¢خ ¡ل œالب— ¢ري• ¡ة ¡م œن ن¢ه ¡œر œالف¢ Aرا ¡
ت

ت ف¡ي أ¢ر¡ œ
ل• ¢ن ¢م ¡
ض ¡ج œل ¢عاد]9[ .¢
اشي¢ت¢هœ Aم ¢كث¢ Aر œ
¢وف¡ي أ¢ي ¡•ام ¢شا Aو ¢ل ¢ع ¡ملAوا ¢حر œبا ¢ 0م ¢ع œاله¢ا ¢ج ¡ري—ين¢
ف¢ ¢سق¢طAوا ب¡أ œ ¢ي ¡دي ¡ه œم
ت ش¢ر¡ œ
¢و ¢س ¢كنAوا ف¡ي ¡خي¢ا ¡م ¡ه œم ف¡ي ¢ج ¡ميع¡ ¡جه¢ا ¡
ق ¡ج œل ¢عاد]10[ .¢
اب ¡ًل¢هœ Aم ف¡ي أ¢ر¡ œ
¢وب¢نAو ¢جا ¢د ¢س ¢كنAوا Aمق¢ ¢
ض ب¢ا ¢شان¢ ¢حت•ى إ¡ل¢ى ¢س œل ¢خة]11[ .¢
ط ث¢ان¡ي ¡ه ¢ويœ ¢عن¢ا A
ي ¢و ¢شاف¢اط Aف¡ي ب¢ا ¢شان]12[ . ¢
يAوئ¡ي Aل الر •œأس¢ Aو ¢شاف¢ا A
ب بAيAو ¡
¢وإ¡ œخ ¢وتAهœ Aم ¢ح ¢س ¢
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم
¡ميخ¢ائ¡ي Aل ¢و ¢م Aشل• Aم ¢و ¢شبA ¢ع ¢ويAو ¢را A
ي ¢ويœ ¢عك¢ان¢ Aو ¡زي Aع ¢وع¢اب¡ر¢ .Aس œب ¢عة]13[ .±
يجاي¡ ¢ل œب ¡ن ح ¡
ي œب ¡ن ي¢حA œد ¢و œب ¡ن ب ƒ
ي œب ¡ن ي¢ارAو ¢ح œب ¡ن ¡ج œل ¢عا ¢د œب ¡ن ¡ميخ¢ائ¡ي ¢ل œب ¡ن ي¡ ¢شي ¢شا ¢
Aور ¢
هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو أ¢ب¡ ¢
Aوز []14
¢وأ¡ ¢خي بœن¢ Aع œب ¡دئ¡ي ¢ل œب ¡ن جAون¡ي ¢رئ¡يس Aبœ ¢ي ¡
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم]15[ .
¢و ¢س ¢كنAوا ف¡ي ¡ج œل ¢عا ¢د ف¡ي ب¢ا ¢شان¢ ¢وق¢ Aراه¢ا
ار ¡
¢وف¡ي ¢ج ¡م ¡
ح ¢شارAون¡ ¢ع œن ¢د ¢مخ ¡
يع ¢م ¢س ¡
¢ار ¡جه¢ا]16[ .
¢ج ¡مي AعهA Aم ا œنت¢ ¢سبAوا ف¡ي أ¢ي ¡•ام يAوث¢ا ¢م ¢مل¡ ¡
ك ي¢هAو ¢ذا،
ً ¢ف¡ي أ¢ي ¡•ام يA ¢ر œب ¢عا ¢م ¢مل¡ ¡
ك إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]17[ .
ب¢نAو ¢رأوبœ ¢ين¢ ¢و œال ¢جا ¡دي¯ون¢ ¢ون¡ص œف¡ Aس œب ¡ط ¢من¢س•ى ¡م œن ب¢ن¡ي œالب¢أ ¡
س،
A
œ
س ¢وال •س œيف¢ ¢ويA ¢ش ¯دونœ ¢الق¢و¢ œ
¡ر ¢جا ±ل ي¢ح¡ œملAون ¢ال ¯تر¢ œ
س ¢و Aمت¢ ¢عل— Aمونœ ¢الق¡ت¢ا ¢ل،
أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±وأ¢ر œب¢عAون ¢أœ ¢لفا¢ 0و ¢س œب Aع ¡مئƒ ¢ة ¢و ¡س ¯تون¡ ¢منœ ¢الخ ¡
¢ار ¡جين ¢ف¡ي œال ¢جي ¡
œش]18[ .
يش ¢ونAود ¢
¢و ¢ع ¡ملAوا ¢حر œبا ¢ 0م ¢ع œاله¢ا ¢ج ¡ري—ين¢ ¢وي¢طAو ¢ر ¢ون¢اف¡ ¢
¢اب]19[ ،
ف¢ا œنت¢ ¢
صرAوا ¢علœ ¢ي ¡ه œم.
فA ¢دف¡ ¢ع ل¡ي¡ ¢د ¡ه ¡م œاله¢ا ¢ج ¡ري¯ون¢ ¢و Aك̄ل ¢م œن ¢م ¢عهœ Aم
ل¢ن•هœ Aم ¢
ا¡ ف¡ي œالق¡ت¢ا ¡ل،
ص ¢ر Aخوا إ¡ل¢ى •
ف¢ا œست ¢¢ج ¢
اب ل¢هœ Aم ل¢ن•هA Aم ات• ¢كلAوا ¢علœ ¢ي ¡ه]20[ .
¢ون¢ه¢بAوا ¢م ¡
اشي¢ت¢هœ Aم¡ :ج ¢مال¢هœ Aم ¢خ œم ¡سين ¢أœ ¢لفا،0
¢و ¢غن¢ما ¡ 0مئ¢ت¢ي ¡œن ¢و ¢خ œم ¡سين ¢أœ ¢لفا،0
¢و ¢ح ¡ميرا 0أœ ¢لف¢ي ¡œن.
¢و ¢سبAوا أAن¢اسا ¡ 0مئ¢ة ¢أœ ¢ل ƒ
ف]21[ .
ط قœ ¢تل¢ى ¢كث¡يرAون، ¢
ل¢ن•ه¢ Aسق¢ ¢
ا¡.
ل• ¢ن œالق¡ت¢ا ¢ل إ¡ن• ¢ما ¢كان¡ ¢من• ¢

¢و ¢س ¢كنAوا ¢م ¢كان¢هœ Aم إ¡ل¢ى ال •سب ¡œي]22[ .
ف ¡س œب ¡ط ¢من¢س•ى ¢س ¢كنAوا ف¡ي ال¢ر¡ œ
¢وب¢نAو ن¡ص¡ œ
ض
¢وا œمت¯ ¢دوا ¡م œن ب¢ا ¢شان ¢إ¡ل¢ى بœ ¢ع ¡ل ¢حرA œمون¢ ¢و ¢سن¡ي ¢ر ¢و ¢جب¡ ¢ل ¢حرA œمون]23[ . ¢
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء Aر Aؤوس AبAيAو ¡
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم:
ع¢افA ¢ر ¢ويœ ¢ش ¡عي ¢وأ¢ل¡يئ¡ي Aل ¢وع ¢œز ¡ريئ¡ي Aل ¢وي¢ر¡ œمي¢ا ¢وهAود¢و œي¢ا ¢وي¢ح¡ œديئ¡ي Aل
¡ر ¢جا ±ل ¢جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
س ¢و ¢ذ Aوو اس œƒم ¢و AرؤAوس ±ل¡بAيAو ¡
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم]24[ .
ب ال¢ر¡ œ
¢وخ¢انAوا إ¡ل¢ه ¢آب¢ائ¡ ¡ه œم ¢و ¢زنAوا ¢و ¢را ¢ء آل¡ه¡ ¢ة AشعAو ¡
ض
ط ¢ر ¢دهA Aم الر•̄ب ¡م œن أ¢ ¢ما ¡م ¡ه œم]25[ .
ال• ¡ذين¢ ¢
ك أ¯ ¢شو ¢ر ¢ورAو ¢ح تœ ¢غل¢ث ف¢ل¢ ¢س ¢ر ¢مل¡ ¡
ف¢ن¢ب•ه ¢إ¡ل¢ه Aإ¡س œ¢رائ¡ي ¢ل رAو ¢ح فAو ¢ل ¢مل¡ ¡
ك أ¯ ¢شو ¢ر،
ف¢ ¢سب¢اهA Aم الر•أAوبœ ¢ين¡ي—ين¢ ¢و œال ¢جا ¡دي—ين¢ ¢ون¡ص œف¡ ¢س œب ¡ط ¢من¢س•ى
¢وأ¢ت¢ى ب¡ ¡ه œم إ¡ل¢ى ¢حل¢ ¢ح ¢وخ¢ابAو ¢ر ¢وه¢ا ¢را ¢ون¢ه ¡œر جAو ¢زان ¢إ¡ل¢ى ه¢ ¢ذا œالي¢و¡ œم]26[ .

ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الس•ا ¡دسA
يقتفي أثر سبط لوي (أسرة رئيس الكهنة) ،خلل بني جرشون وقهات ومراري.
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ات ¢و ¢م ¢ر ¡
اري]1[ .
ب¢نAو ل¡ ¢وي¢ :جرA œشون¢ Aوق¢هA ¢
¢وب¢نAو ق¢ه¢ات¢ : ¢ع œم ¢را Aم ¢وي¡ص œه¢ا Aر ¢و ¢ح œب Aرون¢ Aوع —Aزيئ¡يل]3[ .A
¢وب¢نAو ¢ع œم ¢را ¢م :ه¢ا Aرون¢ Aو Aمو ¢سى ¢و ¢مر œيA ¢م.
¢وب¢نAو ه¢ارAون : ¢ن¢اد¢اب¢ Aوأ¢ب¡يهAو ¢وأ¢ل¡ي ¢عاز¢ا Aر ¢وإ¡يث¢ا ¢مار]3[ .A
أ¢ل¡ ¢عاز¢ا Aر ¢ول¢ ¢د ف¡ين¢ ¢ح ¢
اس¢ ،وف¡ين¢ ¢حاس¢ Aول¢ ¢د أ¢ب¡ي Aشوع]4[ ،¢
ع ¢ول¢ ¢د بAق— ¢ي،
¢وأ¢ب¡ي Aشو A
¢وب— Aقي ¢ول¢ ¢د ع —Aز ¢
ي]5[ ،
Aوث]6[ ،
¢وع —Aزي ¢ول¢ ¢د ز ¢¢رح œي¢ا ¢و ¢ز ¢رح œي¢ا¢ ،ول¢ ¢د ¢م ¢راي ¢
Aوث ¢ول¢ ¢د أ¢ ¢مر œي¢ا،
¢و ¢م ¢راي A

¢وأ¢ ¢مر œي¢ا ¢ول¢ ¢د أ¡ ¢خيط¢ A
وب]7[ ،
ق ¢ول¢ ¢د أ¡ ¢خي ¢م ¢ع ¢
صادAوق¢ ،¢و ¢
¢وأ¡ ¢خيطAوب¢ Aول¢ ¢د ¢
ص]8[ ،
صادAو A
¢وأ¡ ¢خي ¢م ¢عص¢ Aول¢ ¢د ¢عز¢ر œي¢ا¢ ،و ¢عز¢ر œي¢ا ¢ول¢ ¢د يAو ¢حان¢ان]9[ ، ¢
¢وي ¢
Aوحان¢ان¢ Aول¢ ¢د ¢عز¢ر œي¢ا
( ¢وه A¢و ال• ¡ذي ¢كه¢ن ¢ف¡ي œالبœ ¢ي ¡
ت ال• ¡ذي ب¢ن¢اهA Aسلœ ¢ي ¢مان Aف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م) []10
¢و ¢عز¢ر œي¢ا ¢ول¢ ¢د أ¢ ¢مر œي¢ا¢ ،وأ¢ ¢مر œي¢ا ¢ول¢ ¢د أ¡ ¢خيط¢ A
وب]11[ ،
ق ¢و ¢
¢وأ¡ ¢خيطAوب¢ Aول¢ ¢د ¢
صادAو ¢
صادAوق¢ ،Aول¢ ¢د ¢ش ¯لو ¢م]12[ ،
¢و ¢ش ¯لو Aم ¢ول¢ ¢د ¡ح œلق¡ي•ا¢ ،و ¡ح œلق¡ي•ا ¢ول¢ ¢د ¢عز¢ر œي¢ا]13[ ،
¢و ¢عز¢ر œي¢ا ¢ول¢ ¢د ¢س ¢راي¢ا¢ ،و ¢س ¢راي¢ا ¢ول¢ ¢د ي¢هAو ¢
صاد¢اق]14[ ،¢
¢وي¢ه ¢
ص ¢ر]15[ .
ق ¢سا ¢ر ف¡ي ¢سب ¡œي الر•ب— ي¢هAو ¢ذا ¢وأAو Aر ¢شل¡ي ¢م ب¡ي¡ ¢د ن¢بAوخ ¢œذن• ¢
Aوصاد¢ا A
ات ¢و ¢م ¢ر ¡
اري]16[ .
ب¢نAو ل¡ ¢وي¢ :جرA œشو Aم ¢وق¢هA ¢
¢وه¢ ¢ذ ¡
ان ا œس ¢ما ا œبن ¢œي ¢جرA œشو ¢م :ل¡ œبن¡ي ¢و ¢ش œم ¡عي]17[ .
¢وب¢نAو ق¢ه¢ات¢ : ¢ع œم ¢را Aم ¢وي¡ص œه¢ا Aر ¢و ¢ح œب Aرون¢ Aوع —Aزيئ¡يل]18[ .A
¢وا œبن¢ا ¢م ¢ر ¡
اري¢ :مح œل¡ي ¢و Aم ¡
وشي.
ف¢ه¡ ¢ذ ¡ه ¢ع ¢شائ¡ Aر الل• ¡وي—ين¢ ¢ح ¢س ¢
ب آب¢ائ¡ ¡ه œم]19[ .
ث ا œبنAه¢ ،Aو ¡ز •مة Aا œبنAه]20[ ،A
ل¡ ¢جرA œشو ¢م :ل¡ œبن¡ي ا œبنAه¢ ،Aوي¢ ¢ح A
¢ويAوآ Aخ ا œبنAه¢ ،Aو ¡ع ¯دو ا œبنAه¢ ،Aوز¢ا ¢ر Aح ا œبنAه¢ ،Aوي¢أ œ ¢ث ¢را A
ي ا œبنAه]21[ .A
ب¢نAو ق¢ه¢ات¢ : ¢ع —مين¢اد¢اب Aا œبنAه¢ ،AوقAو ¢ر Aح ا œبنAه¢ ،Aوأ¢س—ي Aر ا œبنAه]22[ ،A
¢وأœ ¢لق¢ان¢ة  Aا œبنAه¢ ،Aوأ¢ب¡ي¢ا ¢ساف Aا œبنAه¢ ،Aوأ¢س—ي Aر ا œبنAه]23[ ،A
ث ا œبنAه¢ ،Aوأ ¡
وريئ¡ي Aل ا œبنAه¢ ،Aو Aع —زي•ا ا œبنAه¢ ،Aو ¢شا Aو Aل ا œبنAه]24[ .A
¢وت ¢¢ح A
A
¢وا œبن¢ا أœ ¢لق¢ان¢ة¢ :¢ع ¢ما ¢سا A
وت []25
ي ¢وأ¡ ¢خي Aم A
¢وأœ ¢لق¢ان¢ة .Aب¢نAو أœ ¢لق¢ان¢ة ¢صAوف¢ا A
ث ا œبنAه]26[ ،A
ي ا œبنAه¢ ،Aون¢ ¢ح A
¢وأ¢ل¡يآب Aا œبنAه¢ ،Aوي¢رAو ¢حا Aم ا œبنAه¢ ،Aوأœ ¢لق¢ان¢ة Aا œبنAه]27[ .A
¢وا œبن¢ا ¢
ص Aموئ¡ي ¢لœ :الب¡ œك Aر ¢و œشن¡ي ث• Aم أ¢ب¡ي•ا]28[ .
ب¢نAو ¢م ¢ر ¡
اري¢ :مح œل¡ي ¢ول¡ œبن¡ي ا œبنAه¢ Aو ¢ش œم ¡عي ا œبنAه¢ Aو Aع •زة Aا œبنAه]29[ A
¢و ¡ش œم ¢عى ا œبنAه ¢ Aو ¢ح ¡جي•ا ا œبنAه¢ Aو ¢ع ¢ساي¢ا ا œبنAه]30[ .A
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء هA Aم ال• ¡ذين ¢أ¢ق¢ا ¢مهœ Aم د¢ا Aو Aد ¢عل¢ى œال ¡غن¢ا ¡ء ف¡ي بœ ¢ي ¡
ت الر•ب—
Aوت]31[ .
بœ ¢ع ¢د ¢ما ا œست¢ق• ¢ر الت•اب A

¢و ¢كانAوا يœ ¢خ ¡د Aمون ¢أ¢ ¢ما ¢م ¢م œس ¢ك ¡ن ¢خ œي ¢م ¡ة ¡
الج œت¡ ¢ماع¡ ب¡ œال ¡غن¢ا ¡ء
إ¡ل¢ى أœ ¢ن ب¢ن¢ى Aسلœ ¢ي ¢مان Aب¢يœت ¢الر•ب— ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م،
ف¢ق¢ا Aموا ¢عل¢ى ¡خ œد ¢مت¡ ¡ه œم ¢ح ¢س ¢
ب ت¢ر œت¡يب¡ ¡ه œم]32[ .
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء هA Aم œالق¢ائ¡ Aمون¢ ¢م ¢ع ب¢ن¡ي ¡ه œم¡ .م œن ب¢ن¡ي œالق¢ه¢ات¡ي—ين: ¢
هœ ¢ي ¢مانœ Aال Aم ¢غن—ي ابœن AيAوئ¡ي ¢ل œب ¡ن ¢
ص Aموئ¡ي ¢ل []33
ب ¡œن أœ ¢لق¢ان¢ةœ ¢ب ¡ن ي¢رAو ¢حا ¢م œب ¡ن إ¡يل¡يئ¡ي ¢ل œب ¡ن تAوح []34
ث œب ¡ن ¢ع ¢ما ¢سا ¢
ي []35
ب ¡œن صAوفœ ¢ب ¡ن أœ ¢لق¢ان¢ةœ ¢ب ¡ن ¢م ¢ح ¢
ب ¡œن أœ ¢لق¢ان¢ةœ ¢ب ¡ن يAوئ¡ي ¢ل œب ¡ن ¢عز¢ر œي¢ا œب ¡ن ¢
صفœ ¢ني¢ا []36
ث ب ¡œن أ¢س—ي ¢ر œب ¡ن أ¢ب¡ي¢ا ¢سافœ ¢ب ¡ن قAو ¢ر ¢ح []37
ب ¡œن ت¢ ¢ح ¢
ب ¡œن ي¡ص œه¢ا ¢ر ب ¡œن ق¢ه¢اتœ ¢ب ¡ن ل¡ ¢وي œب ¡ن إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]38[ .
¢وأA ¢خوه Aآ ¢سافœ Aال ¢واق¡ف Aع ¢œن ي¡ ¢مين¡ ¡ه .آ ¢ساف Aبœن Aب¢ ¢ر œخي¢ا œب ¡ن ¢ش œم ¡عي []39
ب ¡œن ¡ميخ¢ائ¡ي ¢ل œب ¡ن ب¢ ¢ع ¡سي¢ا œب ¡ن ¢م œل ¡كي¢ا []40
ب ¡œن أœ ¢ثن¢ا ¢
ي ب ¡œن ز¢ا ¢ر ¢ح œب ¡ن ¢عد¢اي¢ا []41
ب ¡œن أœ ¢يث¢انœ ¢ب ¡ن ¡ز •مةœ ¢ب ¡ن ¢ش œم ¡عي []42
ث ب ¡œن ¢جرA œشو ¢م œب ¡ن ل¡ ¢وي]43[ .
ب ¡œن ي¢ ¢ح ¢
¢وب¢نAو ¢م ¢ر ¡
اري إ¡ œخ ¢وتAهœ Aم.
ع ¡¢ن œالي¢ ¢س ¡
ار أœ ¢يث¢ان Aبœن Aق¡ي ¡شي œب ¡ن ¢ع œب ¡دي œب ¡ن ¢م ¯لو ¢خ []44
ب ¡œن ¢ح ¢ش œبي¢ا ب ¡œن أ¢ ¢مص œي¢ا œب ¡ن ¡ح œلق¡ي•ا []45
ب ¡œن أœ ¢م ¡
صي ب ¡œن ب¢ان¡ي ب ¡œن ¢ش ¡امً¢ ¢ر []46
وشي œب ¡ن ¢م ¢ر ¡
ب ¡œن ¢مح œل¡ي œب ¡ن Aم ¡
اري œب ¡ن ل¡ ¢وي]47[ .
¢وإ¡ œخ ¢وتAهA Aم الل• ¡وي¯ونA ¢مق¢ا Aمون ¢ل¡ Aك —ل ¡خ œد ¢م ¡ة ¢م œس ¢ك ¡ن بœ ¢ي ¡
ا¡]48[ .
ت •
¢وأ• ¢ما ه¢ا Aرون¢ Aوب¢نAوه Aف¢ ¢كانAوا يAوق¡ Aدون¢ ¢عل¢ى ¢م œذب¢ح¡ œال Aمح¢ œرق¡ ¢ة
¢و ¢عل¢ى ¢م œذب¢ح¡ œالبA ¢خ ¡
س الœ ¢قد ¡
ور ¢م ¢ع Aك —ل ¢ع ¢م ¡ل قœ Aد ¡
¢اس،
¢ول¡لت• œكف¡ ¡
ير ع ¢œن إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢ح ¢س ¢
ا¡]49[ .
ب Aك —ل ¢ما أ¢ ¢م ¢ر ب¡ ¡ه Aمو ¢سى ¢ع œب Aد •
ع ا œبنAه ]50[ A
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ه¢ارAون : ¢أ¢ل¡ ¢عاز¢ا Aر ا œبنAه¢ Aوف¡ين¢ ¢حاس Aا œبنAه ¢ Aوأ¢ب¡ي Aشو A
¢وب— Aقي ا œبنAه ¢ Aوع —Aزي ا œبنAه¢ Aو ¢ز ¢رح œي¢ا ا œبنAه]51[ A
Aوث ا œبنAه ¢ Aوأ¢ ¢مر œي¢ا ا œبنAه ¢ Aوأ¡ ¢خيطAوب Aا œبنAه ]52[ A
¢و ¢م ¢راي A
¢و ¢
ق ا œبنAه¢ Aوأ¡ ¢خي ¢م ¢عص Aا œبنAه]53[ .A
صادAو A

¢وه¡ ¢ذ ¡ه ¢م ¢سا ¡كنAهœ Aم ¢م ¢ع ¡
ضي¢ا ¡ع ¡ه œم ¢وتA Aخو ¡م ¡ه œم:
ل¡ب¢ن¡ي ه¢ارAون ، ¢ل¡ ¢ع ¡شي ¢ر ¡ة œالق¢ه¢ات¡ي—ين ¢ل¢ن•ه Aل¢هœ Aم ¢كان¡ ¢
ت œالقAر¢ œعة]54[ .A
¢وأœ ¢عطAوهœ Aم ¢ح œبرAون ¢ف¡ي أ¢ر¡ œ
ض ي¢هAو ¢ذا ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢ح ¢والœ ¢يه¢ا]55[ .
¢وأ• ¢ما ¢ح œق Aل œال ¢م ¡دين¡ ¢ة ¢و ¡دي¢ا Aره¢ا ف¢أ œ ¢عطAوه¢ا ل¡ ¢كال¢ ¢
ب œب ¡ن ي¢فAن•ة]56[ .¢
¢وأœ ¢عطAو œا ل¡ب¢ن¡ي ه¢ارAونA ¢م Aدنœ ¢ال ¢م œل ¢جإ¡ ¢ح œبرAون¢ ¢ول¡ œبن¢ة¢ ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا
¢وي¢ت—ي ¢ر ¢وأœ ¢شتA ¢مو ¢ع ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا []57
¢و ¡حيلœ ¢ين¢ ¢و ¢م ¢ر ¡
اعيه¢ا ¢و ¢دب¡ي ¢ر ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا []58
¢وع¢ا ¢شان¢ ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢وبœ ¢يت¢ ¢ش œم ¢
س ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا]59[ .
وث ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا.
ث ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢و ¢عن¢اث¢ A
¢و ¡م œن ¡سب ¡œط ب¡ œني¢ا ¡مين¢ ¢ج œب ¢ع ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢وع ¢œل ¢م ¢
ث ¢ع ¢ش ¢رة¢ ¢م ¡دين¢ة¢ 0ح ¢س ¢
ب ¢ع ¢شائ¡ ¡ر ¡ه œم]60[ .
¢ج ¡مي Aع Aم Aدن¡ ¡ه œم ث¢ل¢ ¢
ف ال —س œب ¡ط ،ن¡ص¡ œ
¢ول¡ب¢ن¡ي ق¢ه¢اتœ ¢الب¢اق¡ين¡ ¢م œن ¢ع ¡شي ¢ر ¡ة ال —س œب ¡ط ¡م œن ن¡ص¡ œ
ف ¢من¢س•ى،
ب¡ œالقAر¢ œع ¡ة ¢ع ¢ش Aر Aم Aد ƒن]61[ .
¢ول¡ب¢ن¡ي ¢جرA œشو ¢م ¢ح ¢س ¢
ب ¢ع ¢شائ¡ ¡ر ¡ه œم.
¡م œن ¡سب ¡œط ي¢س•ا ¢ك ¢ر ¢و ¡م œن ¡س œب ¡ط أ¡ ¢شي ¢ر ¢و ¡م œن ¡س œب ¡ط نœ ¢فت¢ال¡ي
ث ¢ع ¢ش ¢رة¢ ¢م ¡دين¢ة]62[ .0
¢و ¡م œن ¡سب ¡œط ¢من¢س•ى ف¡ي ب¢ا ¢شان ¢ث¢ل¢ ¢
ل¡ب¢ن¡ي ¢م ¢ر ¡
اري ¢ح ¢س ¢
ب ¢ع ¢شائ¡ ¡ر ¡ه œم ¡م œن ¡س œب ¡ط ¢رأAوبœ ¢ين¢ ¢و ¡م œن ¡س œب ¡ط ¢جا ¢د
¢و ¡م œن ¡سب ¡œط ز ¢بAولAون ¢ب¡ œالقAر¢ œع ¡ة œاثن¢ت¢ا ¢ع ¢ش ¢رة¢ ¢م ¡دين¢ة]63[ .0
طى ب¢نAو إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل الل• ¡وي—ينœ ¢ال Aم Aدن¢ ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا]64[ .
ف¢أœ ¢ع ¢
¢وأœ ¢عط¢و œا ب¡ œالقAر¢ œع ¡ة ¡م œن ¡س œب ¡ط ي¢هAو ¢ذا ¢و ¡م œن ¡س œب ¡ط ب¢ن¡ي ¢ش œمعAون¢
¢و ¡م œن ¡سب ¡œط ب¢ن¡ي ب¡ œني¢ا ¡مين ¢ه¡ ¢ذ ¡ه œال Aم Aدن ¢ال•ت¡ي ¢س ¯موه¢ا ب¡أœ ¢س ¢ما ƒء]65[ .
¢ت AمدAن AتA Aخ ¡م ¡ه œم ¡م œن ¡س œب ¡ط أœ ¢ف ¢راي¡ ¢م]66[ .
¢وب¢عœض¢ Aع ¢شائ¡ ¡ر ب¢ن¡ي ق¢ه¢ات¢ ¢كان œ
¢وأœ ¢عطAوهœ Aم Aم Aدنœ ¢ال ¢م œل ¢جإ¡:
¢ش ¡كي ¢م ¢و ¢م ¢ر ¡
اعيه¢ا ف¡ي ¢جب¡ ¢ل أœ ¢ف ¢راي¡ ¢م ¢و ¢جا ¢ز ¢ر ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا []67
¢ 68ويœ ¢ق ¢م ¢عا ¢م ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢وب¢يœت ¢حAورAون¢ ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا []68
¢وأ¢ي•لAون¢ ¢و ¢م ¢ر ¡
ت ¡ر ¯مون¢ ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا]69[ .
اعيه¢ا ¢و ¢ج •
¢و ¡م œن ن¡ص¡ œ
ف ¡س œب ¡ط ¢من¢س•ى:
ع¢ان¡ي ¢ر ¢و ¢م ¢ر ¡
اعيه¢ا ¢وب¡ œل ¢عا ¢م ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ل¡ ¢ع ¡شي ¢ر ¡ة ب¢ن¡ي ق¢ه¢اتœ ¢الب¢اق¡ين]70[ . ¢
ل¡ب¢ن¡ي ¢جرA œشو ¢م ¡م œن ن¡ص¡ œ
Aوت ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا]71[ ،
ف ¡س œب ¡ط ¢من¢س•ى جAول¢ن Aف¡ي ب¢ا ¢شان¢ ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢و ¢ع œشت¢ار A

¢و ¡م œن ¡سب ¡œط ي¢س•ا ¢ك ¢ر:
ق¢ا ¡دش¢ Aو ¢م ¢ر ¡
اعيه¢ا ¢و ¢دب¢ ¢رة¢ Aو ¢م ¢را ¡عيه¢ا []72
وت ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢وع¢ان¡ي Aم ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا]73[ .
¢و ¢را Aم A
¢و ¡م œن ¡سب ¡œط أ¡ ¢شي ¢ر¢ :م œشآ Aل ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢و ¢ع œبدAون¢ Aو ¢م ¢را ¡عيه¢ا []74
ق ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢و ¢رحAوب¢ Aو ¢م ¢را ¡عيه¢ا]75[ .
¢و AحقAو A
¢و ¡م œن ¡سب ¡œط نœ ¢فت¢ال¡ي :ق¢ا ¡دش Aف¡ي œال ¢جل¡ي ¡ل ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا
¢و ¢ح ¯مون¢ Aو ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢وق¢ر œي¢ت¢اي¡ Aم ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا]76[ .
ل¡ب¢ن¡ي ¢م ¢ر ¡
اري œالب¢اق¡ين¡ ¢م œن ¡س œب ¡ط ¢زبAولAون: ¢
¡ر ¯مونAو ¢و ¢م ¢ر ¡
اعيه¢ا ¢وت¢ابAو Aر ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا]77[ .
¢وف¡ي ¢عب ¡œر أAر œدAن— أ¡ ¢ري ¢حا ش¢ر œق¡ •ي الAر œدAن— ¡م œن ¡س œب ¡ط ¢رأAوبœ ¢ين: ¢
ص Aر ف¡ي œالب¢ر— ي• ¡ة ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢ويœ ¢ه ¢
ب¢ا ¢
صة¢ Aو ¢م ¢را ¡عيه¢ا []78
وت ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢و ¢م œيف¢ ¢عة¢ Aو ¢م ¢را ¡عيه¢ا]79[ .
¢وق¡ ¢دي Aم A
وت ف¡ي ¡ج œل ¢عا ¢د ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢و ¢م ¢حن¢اي¡ Aم ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا []80
¢و ¡م œن ¡سب ¡œط ¢جاد¢ :¢را Aم A
¢و ¢ح œشبAون¢ Aو ¢م ¢را ¡عيه¢ا ¢وي¢ع ¡
œزي Aر ¢و ¢م ¢را ¡عيه¢ا]81[ .

ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الس•اب¡ Aع
يسرد سلسلة النساب بالسباط يساكر وبنيامين ونفتالي ومنسى وافرايم وأشير فكل هؤلء ذهبوا في السبي الشوري (البابلي).
ع ¢وف• Aوة¢ Aوي¢ا Aشوب¢ Aو ¡ش œم Aرون Aأ¢ر œب¢ ¢عة]1[ .±
¢وب¢نAو ي¢س•ا ¢ك ¢ر :تAولA ¢
¢وب¢نAو تAول¢ع:¢
ع ¢جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
ي ¢وي¡ œب ¢سا Aم ¢و ¢ش Aموئ¡ي Aل Aر Aؤوس Aبœ ¢ي ¡
س ¢ح ¢س ¢
ت أ¢ب¡ي ¡ه œم تAول¢ ¢
ع —Aزي ¢و ¢رف¢اي¢ا ¢وي¡ ¢ريئ¡ي Aل ¢وي¢ ¢ح ¢ما A
ب ¢م ¢وال¡ي ¡د ¡ه œم.
ت ¡مئƒ ¢ة]2[ .
¢كان¢ ¢ع ¢د Aدهœ Aم ف¡ي أ¢ي ¡•ام د¢ا Aو ¢د œاثنœ ¢ي ¡ن ¢و ¡ع œش ¡رين ¢أœ ¢لفا ¢ 0و ¡س •
¢وابœن Aع —Aزي يœ ¢ز ¢رح œي¢ا¢ .وب¢نAو يœ ¢ز ¢رح œي¢ا ¡ميخ¢ائ¡ي Aل ¢وعAوبœ ¢دي¢ا ¢ويAوئ¡ي Aل ¢وي¡ —شي•ا ¢خ œم ¢سة.±
Aكل¯هœ Aم AرؤAوس]3[ . ±
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم AجيAوش Aأ¢ج œن¢ا ¡د œال ¢حر¡ œ
ب ¢م ¢وال¡ي ¡د ¡ه œم ¢وبAيAو ¡
¢و ¢م ¢عهœ Aم ¢ح ¢س ¢
ب ¡ست•ة¢ ±وث¢ل¢ثAون ¢أœ ¢لفا،0
ل¢ن•هœ Aم ¢كث•رAوا الن— ¢سا ¢ء ¢و œالب¢ن¡ين]4[ . ¢
ب Aك —ل ¢ع ¢شائ¡ ¡ر ي¢س•ا ¢ك ¢ر ¢جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
¢وإ¡ œخ ¢وتAهœ Aم ¢ح ¢س ¢
س¢ ،س œب ¢عة ¢ ±وث¢ ¢مانAون ¢أœ ¢لفا A 0مج¢ œم Aل ا œنت¡ ¢ساب¡ ¡ه œم]5[ .
ل¡ب¡ œني¢ا ¡مين ¢ب¢ال¡ Aع ¢وب¢ا ¢ك Aر ¢وي¡ ¢دي ¢عئ¡يل .Aث¢ل¢ث¢ة]6[ .±
وث ¢و ¢عي ¡œري¢ .خ œم ¢سة.±
¢وب¢نAو ب¢ال¢ ¢ع :أ¢ص œبAون¢ Aوع —Aزي ¢و ¢ع —زيئ¡ي Aل ¢وي¡ ¢ري Aم A

ت آب¢ا ƒء ¢جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
Aر Aؤوس AبAيAو ¡
س،
¢وق¡ ¢د ا œنت¢ ¢سبAوا œاثنœ ¢ي ¡ن ¢و ¡ع œش ¡رين ¢أœ ¢لفا ¢ 0وأ¢ر œب¢ ¢عة¢ 0وث¢ل¢ث¡ين]7[ . ¢
¢وب¢نAو ب¢ا ¢ك ¢ر¢ :ز ¡مي ¢رة¢ AويAوع¢اش¢ Aوأ¢ل¡ي ¢ع ¢ز Aر ¢وأœ ¢ليAو ¡عين¢ا A
وث
ي ¢و Aع œم ¡ري ¢وي¡ ¢ري Aم A
ث.
وث ¢و ¢عل¢ ¢م A
¢وأ¢ب¡ي•ا ¢و ¢عن¢اثA A
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ب¢ا ¢ك ¢ر]8[ .
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم ¢جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
ب ¢م ¢وال¡ي ¡د ¡ه œم Aر Aؤوس AبAيAو ¡
¢وا œنت¡ ¢سابAهœ Aم ¢ح ¢س ¢
س ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا ¢ 0و ¡مئ¢ت¢ا ¡ن]9[ .
¢وابœن Aي¡ ¢د ¡
يعئ¡ي Aل بœ ¢له¢ان¢ ، Aوب¢نAو بœ ¢له¢ان: ¢
ي¡ ¢عيش¢ Aوب¡ œني¢ا ¡مين¢ Aوأ¢هAو Aد ¢و ¢ك œن ¢عن¢ة ¢ Aو ¢ز œيت¢ان¢ Aوت¢ر¡ œشيش¢ Aوأ¡ ¢خي ¢شا ¢حر]10[ .A
Aوس الب¢ا ¡ء ¢جب¢اب¡ ¢رةœ Aالب¢أ ¡
ب Aرؤ ¡
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ي¡ ¢دي ¡عئ¡ي ¢ل ¢ح ¢س ¢
س
œ
¢س œب ¢عة¢ ¢ع ¢ش ¢ر أœ ¢لفا ¢ 0و ¡مئ¢ت¢ا ¡ن ¡منœ ¢الخ ¡
¢ار ¡جين ¢ف¡ي œال ¢جي ¡
œش ل¡ œل ¢حر¡ œ
ب]11[ .
¢و Aشف—ي Aم ¢و Aحف—ي Aم ا œبن¢ا ¢ع œي ¢ر ¢وحAو ¡شي Aم بœن Aأ¡ ¢حي ¢ر]12[ .
ب¢نAو نœ ¢فت¢ال¡ي :ي¢ح¡ œ
صيئ¡ي Aل ¢وجAون¡ي ¢وي¢ ¢
ص Aر ¢و ¢شل¯و Aم ،ب¢نAو ب¡ œله¢ة]13[ .¢
ب¢نAو ¢من¢س•ى :إ¡ œش ¡ريئ¡ي Aل ال• ¡ذي ¢ول¢ ¢د œته A Aس —ري•تAه  Aال¢ ¢را ¡مي•ة.A
¢ت ¢ما ¡كي ¢ر أ¢ب¢ا ¡ج œل ¢عاد]14[ .¢
¢ول¢د œ
¢و ¢ما ¡كي Aر ات•خ¢ ¢ذ ا œم ¢رأ¢ة 0أœ AختA ¢ح —في ¢م ¢و Aش —في ¢م ¢وا œس Aمه¢ا ¢م œع ¢كة.A
صلœ Aف ¢حاد¢ .Aو ¢كان ¢ل¡ ¢
¢وا œس Aم ا œبن¡ ¡ه الث•ان¡ي ¢
¢ات]15[ .
صلœ Aف ¢حا ¢د ب¢ن ±
¢ت ¢م œع ¢كة  Aا œم ¢رأ¢ة¢ Aما ¡كي ¢ر ابœنا ¢ 0و ¢د ¢ع ¡
ت ا œس ¢مه Aف¢ ¢ر ¢
ش،
( ¢و ¢ول¢د œ
¢وا œس Aم أ¡ ¢خي ¡ه ¢شا ¢رش¢ ، Aوا œبن¢اه AأAولA ¢م ¢و ¢راقA ¢م]16[ .
¢وابœن AأAول¢ ¢م ب¢ ¢دان.) A
هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ¡ج œل ¢عا ¢د œب ¡ن ¢ما ¡كي ¢ر œب ¡ن ¢من¢س•ى]17[ .
¢ت إ¡ي œشهAود¢ :¢وأ¢ب¡ي ¢ع ¢ز ¢ر ¢و ¢مح œل¢ة]18[ .¢
¢وأœ AختAه Aه¯ ¢مول¢ ¢كة ¢ Aول¢د œ
¢و ¢كان ¢ب¢نAو ¢ش ¡ميد¢اع :¢أ¡ ¢خي¢ان¢ ¢و ¢ش ¡كي ¢م ¢ول¡ œق ¡حي ¢وأ¢ن¡ي ¢عا ¢م]19[ .
ث ا œبنAه]20[A
ث ا œبنAه ¢ Aوأ¢ل¡ ¢عاد¢ا ا œبنAه ¢ Aوت¢ ¢ح A
¢وب¢نAو أœ ¢ف ¢راي¡ ¢مA :شوت¢الA ¢ح ¢وب¢ ¢ر Aد ا œبنAه ¢ Aوت¢ ¢ح A
¢وز¢اب¢ا Aد ا œبنAه ¢ Aو Aشوت¢الA ¢ح ا œبنAه ¢ Aو ¢ع ¢ز Aر ¢وأ¢ل¡ ¢عاد،A
ت œال ¢مو œلAو Aدون ¢ف¡ي ال¢ر¡ œ
ض
¢وق¢ت¢ل¢هœ Aم ¡ر ¢جا Aل ¢ج •
ل¢ن•هœ Aم ن¢ ¢زلAوا ل¡ي¢سAوقAوا ¢ما ¡شي¢ت¢هœ Aم]21[ .
¢ون¢ا ¢ح أœ ¢ف ¢راي¡ Aم أ¢بAوهœ Aم أ¢ي•اما¢ 0كث¡ي ¢رة¢ 0وأ¢ت¢ى إ¡ œخ ¢وتAه Aل¡ي¢ Aع̄زوه]22[ .A
ت ¢و ¢ول¢ ¢د ¡
ت ابœنا ،0ف¢ ¢دع¢ا ا œس ¢مه Aب¡ ¢ري ¢عة،¢
¢و ¢دخ ¢¢ل ¢عل¢ى ا œم ¢رأ¢ت¡ ¡ه ف¢ ¢حب¡لœ ¢

¢ت ف¡ي بœ ¢يت¡ ¡ه]23[ .
ل• ¢ن ب¢ل¡ي•ة¢ 0كان œ
¢ت ب¢يœت ¢حAورAون ¢ال ¯س œفل¢ى ¢و œالع Aœلي¢ا ¢وأ• Aز œين¡ ¢شي ¢رة]24[ .¢
¢وب¡ œنتAه ¡ Aشي ¢رة¢ .Aوقœ ¢د ب¢ن œ
¢و ¢رفA ¢ح ا œبنAه ¢ Aو ¢رش¢ف¢ Aوت¢لA ¢ح ا œبنAه¢ Aوت¢ا ¢حن Aا œبنAه]25[ A
¢ولœ ¢ع ¢دان Aا œبنAه ¢ Aو ¢ع —ميهAو Aد ا œبنAه¢ Aوأ¢ل¡ي ¢ش ¢م Aع ا œبنAه]26[ A
ع ا œبنAه]27[ .A
¢ونAون Aا œبنAه¢ AويA ¢شو A
¢وأœ ¢ملA ¢كهœ Aم ¢و ¢م ¢سا ¡كنAهœ Aم:
œت إ¡ي ¢ل ¢وق¢ Aراه¢ا ¢وش¢ر œقا  0ن¢ ¢ع ¢ران¢ Aوغ¢ر œبا ¢ 0جا ¢ز Aر ¢وق¢ Aراه¢ا ¢و ¢ش ¡كي Aم ¢وق¢ Aراه¢ا
ب¢ي A
إ¡ل¢ى ¢غ •زة¢ ¢وق¢ Aراه¢ا]28[ .
ك ¢وق¢ Aراه¢ا ¢و ¢م ¡ج ¯دو ¢وق¢ Aراه¢ا
œت ¢شان¢ ¢وق¢ Aراه¢ا ¢وتœ ¢عنA ¢
¢ول¡ ¡جه¡ ¢ة ب¢ن¡ي ¢من¢س•ى ب¢ي A
¢ودAو Aر ¢وق¢ Aراه¢ا .ف¡ي ه¡ ¢ذ ¡ه ¢س ¢كن ¢ب¢نAو يAوسAفœ ¢ب ¡ن إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]29[ .
ب¢نAو أ¡ ¢شي ¢ر يœ ¢من¢ة ¢ Aوي¡ œش ¢وة¢ Aوي¡ œش ¡وي ¢وب¡ ¢ري ¢عة ¢ Aو ¢سا ¢ر Aح أœ AختAهœ Aم]30[ .
ث]31[ .
¢وا œبن¢ا ب¡ ¢ري ¢عة¢ ¢حاب¡ Aر ¢و ¢م œل ¡كيئ¡يل .Aه¢ Aو أ¢بAو ب¡ر œز¢ا ¢و ¢
¢و ¢حاب¡ Aر ¢ول¢ ¢د يœ ¢فل¡يط¢ ¢و Aشو ¢م œي ¢ر ¢وحAوث¢ا ¢م ¢و Aشوع¢ا أœ Aخت¢هœ Aم]32[ .
ك ¢وب¡ œمه¢ا Aل ¢و ¢ع œش ¢وة .AهA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو يœ ¢فل¡يط]33[ .¢
¢وب¢نAو يœ ¢فل¡يط ¢ف¢ا ¢س A
¢وب¢نAو ¢شا ¡م ¢ر¡ :
آخي ¢و Aر œه ¢جة¢ AويA ¢حب•ة ¢ Aوأ¢ ¢را Aم]34[ .
ع ¢و ¢شال¢ش¢ Aوع¢ا ¢مال]35[ .A
¢وب¢نAو ¡هيل¢ ¢م أ¡ ¢خي ¡ه صAوفA ¢ح ¢ويœ ¢من¢ا A
¢وب¢نAو صAوف¢ ¢ح سAو Aح ¢و ¢ح ¢ر œنفA ¢ر ¢و Aشوع¢ا Aل ¢وب¡ ¡
يري ¢ويœ ¢م ¢رة]36[ A
¢وب¡ ¢
اص Aر ¢وهAو Aد ¢و ¢ش •ما ¢و ¡ش œل ¢شة¢ Aوي¡ œث ¢ران¢ Aوب¢ئ¡ي ¢را]37[ .
¢وب¢نAو ي¢ث¢ ¢ر ي¢فAن•ة ¢ Aوف¡ œسف¢ة¢ Aوأ¢ ¢را]38[ .
¢وب¢نAو Aعل• آ ¢ر Aح ¢و ¢حن¡يئ¡ي Aل ¢و ¢ر ¡
صي¢ا]39[ .
ت آب¢ا ƒء Aم œنت¢ ¢خبAون¢ ¢جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو أ¡ ¢شي ¢ر Aر Aؤوس AبAيAو ¡
س
Aر Aؤوس Aال̄ر ¢ؤ ¢سا ¡ء ¢وا œنت¡ ¢سابAهœ Aم ف¡ي œال ¢جي ¡
œش ف¡ي œال ¢حر¡ œ
ب،
¢ع ¢د Aدهœ Aم ¡من ¢الر— ¢جا ¡ل ¡ست•ة¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]40[ .0
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الث•ا ¡منA
يقتفي نسل سبط بنيامين بإشارة خاصة إلى شاول ويوناثان.
ث []1
¢وب¡ œني¢ا ¡مين¢ Aول¢د :¢ب¢ال¢ ¢ع ب¡ œك ¢ره¢ Aوأœ ¢شب¡ي ¢ل الث•ان¡ ¢ي ¢وأœ ¢خ ¢ر ¢خ الث•ال¡ ¢
وحة ¢الر•اب¡ ¢ع ¢و ¢راف¢ا œالخ¢ا ¡م ¢
¢ون¢ A
س]2[ .
¢و ¢كان ¢ب¢نAو ب¢ال¢ ¢ع أ• ¢دا ¢ر ¢و ¢ج œي ¢را ¢وأ¢ب¡يهAو ¢د []3

¢وأ¢ب¡ي Aشو ¢
ع ¢ونœ Aع ¢مان¢ ¢وأA ¢خو ¢خ []4
¢و ¢ح œي ¢را ¢و ¢شفAوف¢ان¢ ¢وحAو ¢را ¢م]5[ .
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو آحAود .¢هA ¢ؤل¡ ¢ء Aر Aؤوس Aآب¢ا ¡ء Aس •كا ¡ن ¢ج œب ¢ع ¢ون¢ق¢لAوهœ Aم إ¡ل¢ى ¢من¢ا ¢حة]6[ :¢
أ¢ي œنœ Aع ¢مان¢ Aوأ¡ ¢خي¢ا¢ .و ¢ج œي ¢را ه¢ Aو ن¢ق¢ل¢هœ Aم ¢و ¢ول¢ ¢د Aع •زا ¢وأ¡ ¢خيحAود]7[ .¢
¢وش¢ج¢ œراي¡ Aم ¢ول¢ ¢د ف¡ي ب¡ل¡ ¢د Aم ¢
طل¢ق¡ ¡ه ا œم ¢رأ¢تœ ¢ي ¡ه حAو ¡شي ¢م ¢وبœ ¢ع ¢را]8[ .
وآب بœ ¢ع ¢د إ¡ œ
¢ش ا œم ¢رأ¢ت¡ ¡ه يAوب¢ ¢
¢و ¢ول¢ ¢د ¡م œن Aخود ¢
اب ¢و ¡ظ œبي¢ا ¢و ¢م œي ¢شا ¢و ¢م œل ¢كا ¢م]9[ .
Aوص ¢و ¢ش œبي¢ا ¢و ¡مر¢ œمة .¢هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو Aرؤ ¡
¢وي¢ع ¢
Aوس آب¢ا ƒء]10[ .
¢و ¡م œن ح ¡
Aوشي ¢م ¢ول¢ ¢د أ¢ب¡يط¢ A
وب ¢وأœ ¢لف¢ ¢ع ¢ل]11[ .
¢وب¢نAو أœ ¢لف¢ ¢ع ¢ل :ع¢اب¡ Aر ¢و ¡م œش ¢عا Aم ¢و ¢شا ¡مر¢ ،Aوه¢ Aو ب¢ن¢ى أAون¢ Aو ¢ولAو ¢د ¢وق¢ Aراه¢ا]12[ .
ت]13[ .
ط ¢رد¢ا Aس •كان¢ ¢ج •
¢وب¡ ¢ري ¢عة¢ Aو ¢ش ¢مع .Aه¢ Aما ¢ر œأ ¢سا آب¢ا ƒء ل¡ Aس •كا ¡ن أ¢ي•لAون¢ ، ¢وه¢ Aما ¢
وت []14
¢وأ¡ ¢خيAو ¢و ¢شا ¢ش A
ق ¢وي¡ ¢ري Aم A
¢وز ¢بœ ¢دي¢ا ¢وع ¢¢را Aد ¢وع¢ا ¢د Aر []15
¢و ¡ميخ¢ائ¡ي Aل ¢وي¡ œشف¢ة¢ AويAوخ¢ا أœ ¢بن¢ا Aء ب¡ ¢ري ¢عة]16[ .¢
¢وز ¢بœ ¢دي¢ا ¢و ¢م Aشل• Aم ¢و ¢ح œزق¡ي ¢و ¢حاب¡ Aر []17
¢وي¡ œش ¢م ¢را A
ي ¢وي¢ز ¢œلي¢اه¢ AويAوب¢اب Aأœ ¢بن¢ا Aء أœ ¢لف¢ ¢ع ¢ل]18[ .
¢وي¢اق¡ي Aم ¢و ¡ز œك ¡ري ¢و ¢ز œب ¡دي []19
ي ¢و ¡
¢وأ¢ل¡ ¡
صل•ت¢ا A
يعين¢ا A
ي ¢وإ¡يل¡يئ¡ي Aل []20
¢و ¢عد¢اي¢ا ¢وب¢ ¢راي¢ا ¢و ¡ش œم ¢رة Aأœ ¢بن¢ا Aء ¢ش œم ¡عي]21[ .
¢وي¡ œشف¢ان¢ Aوع¢اب¡ Aر ¢وإ¡يل¡يئ¡ي Aل []22
¢و ¢ع œبدAون¢ Aو ¡ز œك ¡ري ¢و ¢حان¢ان]23[ A
¢و ¢حنœ ¢ني¢ا ¢و ¡عيلA ¢م ¢و ¢عن¢ثAوث¡ي¢ا []24
¢وي¢فœ ¢دي¢ا ¢وف¢نAوئ¡ي Aل أœ ¢بن¢ا Aء ¢شا ¢شق]25[ .¢
¢و ¡ش œم ¢ش ¢را A
ي ¢و ¢ش ¢حر œي¢ا ¢و ¢عثœ ¢لي¢ا []26
¢ويœ ¢ع ¢ر œشي¢ا ¢وإ¡يل¡ي•ا ¢و ¡ز œك ¡ري أœ ¢بن¢ا Aء ي¢رAو ¢حا ¢م]27[ .
هA ¢ؤل¡ ¢ء Aر Aؤوس Aآب¢ا ƒء¢ .ح ¢س ¢
ب ¢م ¢وال¡ي ¡د ¡ه œم AرؤAوس. ±
هA ¢ؤل¡ ¢ء ¢س ¢كنAوا ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م]28[ .
¢وف¡ي ¡ج œبعAون¢ ¢س ¢كن ¢أ¢بAو ¡ج œبعAون¢ ، ¢وا œس Aم ا œم ¢رأ¢ت¡ ¡ه ¢م œع ¢كة]29[ .A
¢وا œبنAه œ Aالب¡ œك Aر ¢ع œبدAون ، Aث• Aم صAو Aر ¢وق¢يœس¢ Aوب¢ ¢ع Aل ¢ون¢اد¢اب]30[ A

¢و ¢جدAو Aر ¢وأ¡ ¢خيAو ¢وز¢ا ¡كر]31[ .A
وث ¢ول¢ ¢د ¢ش ¢ماة.¢
¢و ¡م œقلA A
¢وه Aœم أ¢يœضا¢ 0م ¢ع إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه œم ¢س ¢كنAوا ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م Aمق¢اب¡ ¢ل إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه œم]32[ .
œس¢ ،وق¢يœس¢ Aول¢ ¢د ¢شا Aو ¢ل ¢و ¢شا Aو Aل ¢ول¢ ¢د يAون¢اث¢ان¢ ¢و ¢م œل ¡كي Aشو ¢ع ¢وأ¢ب¡ين¢اد ¢
¢ون¡ي Aر ¢ول¢ ¢د ق¢ي ¢
¢اب ¢وإ¡ œشب¢ ¢ع ¢ل]33[ .
¢وابœن AيAون¢اث¢ان¢ ¢م ¡ري œبب¢ ¢عل¢ ،Aو ¢م ¡ري œبب¢ ¢ع Aل ¢ول¢ ¢د ¡ميخ¢ا]34[ .
ك ¢وت ¡
¢اري Aع ¢وآ ¢حا Aز]35[ .
¢وب¢نAو ¡ميخ¢ا :ف¡يثAون¢ Aو ¢مال¡ A
ث ¢وع ¢œز Aموت¢ ¢و ¡ز œم ¡ري.
¢وآ ¢حا Aز ¢ول¢ ¢د ي¢هAو ¢ع •دة¢ ¢وي¢هAو ¢ع •دة ¢ Aول¢ ¢د ع ¢œل ¢م ¢
¢و ¡ز œم ¡ري ¢ول¢ ¢د Aمو ¢
صا []36
صا ¢ول¢ ¢د ب¡ œن ¢عة¢ ¢و ¢راف¢ة ¢ا œبن¢ه ¢ Aوأ¢ل¡ ¢عا ¢سة ¢ا œبن¢ه¢ Aو ¡
¢و Aمو ¢
آصي ¢ل ا œبن¢ه]37[ A
¢و ¡
لصي ¢ل ¡ست•ة  Aب¢ن¡ين¢ ¢وه¡ ¢ذ ¡ه أœ ¢س ¢ما Aؤهœ Aم:
ع ¢œز ¡ريق¢ا Aم ¢وبœ AكرAو ¢وإ¡ œس ¢ما ¡عي Aل ¢و ¢ش ¢عر œي¢ا ¢وعAوبœ ¢دي¢ا ¢و ¢حان¢ان. A
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو آ ¡
صي ¢ل]38[ .
¢وب¢نAو ع ¡
¢اش ¢
ث]39[ .
ق أ¡ ¢خي ¡ه أAولA ¢م ب¡ œك Aره¢ Aوي¢عAوش Aالث•ان¡ي ¢وأ¢ل¡يف¢ل¢ط Aالث•ال¡ A
س يœ Aغ ¡رقAون ¢ف¡ي œالق¡ ¡س —ي ¢كث¡ ¡
¢و ¢كان ¢ب¢نAو أAول¢ ¢م ¡ر ¢جال¢ 0جب¢اب¡ ¢رة ¢ب¢أƒ œ
يري œالب¢ن¡ين¢
¢وب¢ن¡ي œالب¢ن¡ين¡ ¢مئ¢ة¢ 0و ¢خ œم ¡سين. ¢
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ¡م œن ب¢ن¡ي ب¡ œني¢ا ¡مين]40[ . ¢
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الت•ا ¡س Aع
يبدأن ببيان عظيم خاص بالحفاظ على سلسلة النساب:
"وانتسب كل إسرائيل وها هم مكتوبون في سفرملوك إسرائيل .وسبي يهوذا إلى بابل لجل خيانتهم"(1أخبار .)1 :9
من الواضح أن سلسلة النساب لكل سبط من اسباط إسرائيل كانت محفوظة ومعروضة في الهيكل وقد Aسجuلت إلى أن ذهب الشعب في السبي،
ولكن السجلت حAفظت وأعيدت إلى أورشليم ،ولما بAنى الهيكل على أيدي البقية الراجعة من السبي وضعوا هذه السجلت فيه ،ولما Aول¡د السيد
المسيح كانت هذه السجلت سليمة ،يمكننا أن نتصور بالتأكيد أن أعداء الرب يسوع قد سعوا للتحققق من سلسلة نسبه .كما ذكرنا سابق0ا فإن إنجيل
القديس متى كتب سلسلة نسب القديس يوسف الذي أخذ منه الرب يسوع اللقب الشرعي لعرش داود بينما إنجيل القديس لوقا سجل سلسلة نسب
العذراء مريم التي أخذ منها نسب الدم لعرش داود ،ونحن نعلم أنه لم تحصل أية مهاجمة لهذه السلسلة من النساب لنها كانت دقيقة وكانت في
متناول الجميع ليفحصوها.
من الواضح أن سجلت النساب قد دمرت أثناء تدمير الهيكل في عام  70ميلدية على يدي تيطس الروماني ،ولكن ما يهمنا هو أن سفر الخبار
أقتفى سلسلة النساب إلى وقت السبي ،وبعد عودة البقية من إسرائيل استمرت سلسلة النساب إلى مجيء السيد المسيح ،وبعد حياته على الرض،
اختفت السجلت لن ا يريد أن يؤكد لنا أنه "إنسان من إنسان( ) Very man of very manوأن الرب يسوع المسيح جاء من نسل آدم فهو آدم
الخير وليس بعده ثالث ،فيسوع هو رأس السرة الخيرة هنا على الرض ،فهناك عائلتان فقط! عائلة آدم وعائلة ا ،عائلة آدم مفقودة وكلنا Aولدنا
فيها خطاة ومتغربين عن ا ،وهذه الغربة واضحة عندما ننظر إلى العالم حولنا ،فكل العائلة البشرية هي في عائلة آدم" وفي آدم يموت الجميع"(
ي عائلة ا ،فهو يدعى آدم الثاني لنه يخلق الكثيرين في هذه
1كور  )22 :15ولكن لنا أمل في المسيح ،آدم الخير ،فهو يرأس العائلة الخرى أ u
العائلة الجديدة ،وسلسلة النسب هذه ترجع إليه وحده "المولود من الروح" ،فهؤلء الذين يؤمنون بالمسيح المخلuص وولدوا من الماء والروح (يو :3
 )5خلل سر المعمودية المقدسة ،هؤلء يتبعون عائلة آدم الخير .في هذه العائلة حياة ،فالرب يسوع قال أن هذا هو ما أتى به ،فبالحق قال" :أنا هو
الحياة" وقال أيض0ا "أتيت ليكون لهم حياة ويكون لهم الفضل"(لو  ،)10 :10فالرحلة فيه سوف تنتهي برحلة إلى السماء في صميم حضرته.

وبقية الصحاح التاسع تضع تأكيد0ا خاص0ا على سبط لوي.
والصحاح التاسع يختم سلسلة النساب وهي أطول سلسلة انساب في الكتاب المقدس وليس ما يماثلها في الدب او تاريخ العالم ،فهي تبدأ بآدم
الول ،وتنتهي بآدم الخير ربنا يسوع المسيح .ومن المهم أن نلحظ بعض ما حAذف من سلسلة النساب فمث0ل قايين وأسرته لم يAذكروا لن نسله
انتهى في الفيضان كما Aذكر في الصحاح السابع من سفر التكوين.
¢وا œنت¢ ¢س ¢
ب Aك̄ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
¢وه¢ا هœ Aم ¢م œكتAوبAون ¢ف¡ي ¡س œف ¡ر AملAو ¡
ك إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل.
¢و Aسب¡ ¢ي ي¢هAو ¢ذا إ¡ل¢ى ب¢اب¡ ¢ل ل¢ج¡ œل ¡خي¢ان¢ت¡ ¡ه œم]1[ .
¢وال ¯س •كان Aال• ¢ولAون ¢ف¡ي Aم œل ¡ك ¡ه œم ¢و Aم Aدن¡ ¡ه œم
ه Aœم إ¡س œ¢رائ¡ي Aل œال ¢كه¢ن¢ة ¢ Aوالل• ¡وي¯ون¢ ¢والن•ث¡ين¡ي Aم]2[ .
¢و ¢س ¢كن ¢ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م ¡م œن ب¢ن¡ي ي¢هAو ¢ذا ¢وب¢ن¡ي ب¡ œني¢ا ¡مين¢ ¢وب¢ن¡ي أœ ¢ف ¢راي¡ ¢م ¢و ¢من¢س•ى]3[ :
عAوت¢ا A
ي بœن¢ Aع —ميهAو ¢د œب ¡ن Aع œم ¡ري œب ¡ن إ¡ œم ¡ري œب ¡ن ب¢ان¡ي
ار ¢
¡م œن ب¢ن¡ي ف¢ ¢
ص œب ¡ن ي¢هAو ¢ذا]4[ .
¢و ¡من ¢ال —شيلAون¡ي—ين¢ : ¢ع ¢ساي¢ا œالب¡ œك Aر ¢وب¢نAوه]5[ .A
¢و ¡م œن ب¢ن¡ي ز ¢
¢ار ¢ح :ي¢عAوئ¡ي Aل ¢وإ¡ œخ ¢وتAهœ Aم ¡س̄ت ¡مئƒ ¢ة ¢وت¡ œسعAون]6[ . ¢
¢و ¡م œن ب¢ن¡ي ب¡ œني¢ا ¡مين¢ : ¢س ¯لو بœن¢ Aم Aشل• ¢م œب ¡ن هAودAوي¢ا œب ¡ن هœ ¢سنAوأ¢ة]7[ ¢
¢وي¡ œبن¡ي¢ا بœن Aي¢رAو ¢حا ¢م ¢وأœ ¢يل¢ة Aبœن Aع —Aزي œب ¡ن ¡م œك ¡ري
طي¢ا œب ¡ن ¢رعAوئ¡ي ¢ل œب ¡ن ي¡ œبن¡ي¢ا]8[ .
¢و ¢م Aشل• Aم بœن¢ Aشفœ ¢
¢وإ¡ œخ ¢وتAهœ Aم ¢ح ¢س ¢
ب ¢م ¢وال¡ي ¡د ¡ه œم ت¡ œس Aع ¡مئƒ ¢ة ¢و ¡ست•ة¢ ±و ¢خ œمسAون. ¢
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء الر— ¢جا ¡ل Aر Aؤوس Aآب¢ا ƒء ل¡بAيAو ¡
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم]9[ .
¢و ¡منœ ¢ال ¢كه¢ن¡ ¢ة يœ ¢د ¡عي¢ا ¢وي¢هAوي¡ ¢
اريب¢ Aوي¢ا ¡كين]10[ A
Aوث œب ¡ن أ¡ ¢خيط¢ A
¢و ¢عز¢ر œي¢ا بœن¡ Aح œلق¡ي•ا œب ¡ن ¢م Aشل• ¢م œب ¡ن ¢
صادAو ¢
وب
ق œب ¡ن ¢م ¢راي ¢
¢رئ¡ ¡
يس بœ ¢ي ¡
ا¡]11[ ،
ت •
¢و ¢عد¢اي¢ا بœن Aي¢رAو ¢حا ¢م ب ¡œن فœ ¢شحAو ¢ر ب ¡œن ¢م œل ¡كي•ا ¢و ¢م œع ¢سا A
ي بœن¢ Aع ¡ديئ¡ي ¢ل ب ¡œن ي¢ح¡ œزي ¢رة ¢ب ¡œن ¢م Aشل• ¢م ب ¡œن ¢م ¡ش —لي ¡ميت ¢ب ¡œن إ¡ —مي ¢ر []12
ف ¢و ¢س œب Aع ¡مئƒ ¢ة ¢و ¡س ¯تون¢ ¢جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
¢وإ¡ œخ ¢وتAهœ Aم Aر Aؤوس AبAيAو ¡
س
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم أœ ¢ل ±
ل¡ ¢ع ¢م ¡ل ¡خ œد ¢م ¡ة بœ ¢ي ¡
ا¡]13[ .
ت •
وب œب ¡ن ع ¢œز ¡ريق¢ا ¢م œب ¡ن ¢ح ¢ش œبي¢ا ¡م œن ب¢ن¡ي ¢م ¢ر ¡
¢و ¡من ¢الل• ¡وي—ين¢ ¢ش ¢م œعي¢ا بœن¢ Aح ¯ش ¢
اري]14[ .
¢وبœ ¢قب¢ق• Aر ¢و ¢ح ¢رش¢ Aو ¢جلA ¢ل ¢و ¢متœ ¢ني¢ا بœن¡ Aميخ¢ا œب ¡ن ¡ز œك ¡ري œب ¡ن آ ¢ساف]15[ ، ¢
¢وعAوبœ ¢دي¢ا بœن¢ Aش ¢م œعي¢ا ب ¡œن ¢جل¢ ¢ل ب ¡œن ي¢دAوثAون¢ ¢وب¢ ¢ر œخي¢ا بœن Aآ ¢سا ب ¡œن أœ ¢لق¢ان¢ة ¢الس•ا ¡كن Aف¡ي ق¢ Aرى الن•طAوف¢ات¡ي—ين]16[ . ¢
¢و œالب¢و•ابAون¢ : ¢ش ¯لو Aم ¢و ¢ع ¯قوب¢ Aوطœ ¢ل Aمون¢ Aوأ¡ ¢خي ¢مان¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aم¢ .ش ¯لو Aم الر •œأس]17[ . A

ك إ¡ل¢ى ال •شر¡ œ
ب œال ¢مل¡ ¡
¢و ¢حت•ى الن ¢هœ Aم ف¡ي ب¢ا ¡
ق.
هA Aم œالب¢و•ابAون ¢ل¡ف¡ ¢ر ¡
ق ب¢ن¡ي ل¡ ¢وي]18[ .
¢و ¢ش ¯لو Aم بœن Aق¡ A
وري œب ¡ن أ¢ب¡ي¢ا ¢سافœ ¢ب ¡ن قAو ¢ر ¢ح ¢وإ¡ œخ ¢وتAه Aل¡بAيAو ¡
ت آب¢ائ¡ ¡ه.
ور ¡حي¯ون¢ ¢عل¢ى ¢ع ¢م ¡ل œال ¡خ œد ¢م ¡ة Aحر•اس Aأœ ¢ب ¢وا ¡
œالق¢ A
ب œال ¢خ œي ¢م ¡ة ¢وآب¢ا Aؤهœ Aم
¢عل¢ى ¢م ¢حل• ¡ة الر•ب— Aحر•اسœ Aال ¢م œد ¢خ ¡ل]19[ .
¢وف¡ين ¢¢حاس Aبœن Aأ¢ل¡ ¢عاز¢ا ¢ر ¢كان¢ ¢رئ¡يسا¢ 0علœ ¢ي ¡ه œم ¢ساب¡قا ¢ 0والر•̄ب ¢م ¢عه]20[ .A
ب ¢خ œي ¢م ¡ة ا ¡لج œت¡ ¢م ¡
•اب ب¢ا ¡
¢وز¢ ¢ك ¡ري•ا œبن¢ ¢م ¢شلœ ¢مي¢ا ¢كان ¢ب¢و ¢
اع]21[ .
¢ج ¡مي Aع هA ¢ؤل¡ ¢ء œال Aم œنت¢ ¢خب¡ين ¢ب¢و•اب¡ين ¢ل¡لœ ¢ب ¢وا ¡
ب ¡مئ¢ت¢ا ¡ن ¢و œاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر،
¢وق¡ ¢د ا œنت¢ ¢سبAوا ¢ح ¢س ¢
ب ق¢ Aراهœ Aم.
أ¢ق¢ا ¢مهœ Aم د¢ا Aو Aد ¢و ¢
ص Aموئ¡ي Aل الر•ائ¡ي ¢عل¢ى ¢وظ¢ائ¡ف¡ ¡ه œم]22[ .
ت الر•ب— بœ ¢ي ¡
ب بœ ¢ي ¡
¢و ¢كانAوا هœ Aم ¢وب¢نAوهœ Aم ¢عل¢ى أœ ¢ب ¢وا ¡
ت œال ¢خ œي ¢م ¡ة ل¡ œل ¡ح ¢را ¢س ¡ة]23[ .
ت ال¢ر œب¡ ¢ع ¢كانœ ¢الب¢و•ابAون ¢ف¡ي ال •شر¡ œ
ب ¢وال —ش ¢ما ¡ل ¢و œال ¢جنAو ¡
ق ¢و œالغ¢ر¡ œ
ف¡ي œال ¡جه¢ا ¡
ب]24[ .
¢و ¢كان ¢إ¡ œخ ¢وتAهœ Aم ف¡ي ق¢ Aراهœ Aم ل¡ œل ¢م ¡جي ¡ء ¢م ¢عهœ Aم ف¡ي ال •س œب ¢ع ¡ة ال¢ي ¡•ام
¡حينا  0بœ ¢ع ¢د ¡ح ƒ
ين]25[ .
ل¢ن•ه Aب¡ œال ¢و ¡ظيف¡ ¢ة Aر ¢ؤ ¢سا Aء œالب¢و•اب¡ين ¢هA ¢ؤل¡ ¢ء ال¢ر œب¢ ¢عة  Aهœ Aم ل¡ ¢وي¯ون¢
¢و ¢كانAوا ¢عل¢ى œال ¢مخ¢ا ¡دع¡ ¢و ¢عل¢ى ¢خز¢ائ¡ ¡ن بœ ¢ي ¡
ا¡]26[ .
ت •
صبƒ ¢
¢ون¢ ¢زلAوا ¢حو¢ œل بœ ¢ي ¡
ا¡ ل• ¢ن ¢علœ ¢ي ¡ه ¡م œال ¡ح ¢را ¢سة¢ ¢و ¢علœ ¢ي ¡ه ¡م œالفœ ¢ت ¢ح Aك •ل ¢
اح]27[ .
ت •
¢وبœ ¢ع A
ضهœ Aم ¢عل¢ى آن¡ي¡ ¢ة œال ¡خ œد ¢م ¡ة،
ل¢ن•هœ Aم ¢كانAوا يœ Aد ¡خلAون¢ه¢ا ب¡ ¢ع ¢د ƒد ¢وي Aœخ ¡رجAون¢ه¢ا ب¡ ¢ع ¢د ƒد]28[ .
اؤت¡ AمنAوا ¢عل¢ى الن¡ي¡ ¢ة ¢و ¢عل¢ى Aك —ل أœ ¢مت¡ ¢ع ¡ة œالقœ Aد ¡
¢وبœ ¢ع A
س
ضهA Aم œ
¢و ¢عل¢ى ال •دق¡ ¡
طي¢ا ¡
ب]29[ .
يق ¢و œال ¢خ œم ¡ر ¢وال ¯لب¢ا ¡ن ¢والœ ¢
طي¢ا ¡
ب]30[ .
¢و œالب¢عœض¡ Aم œن ب¢ن¡ي œال ¢كه¢ن¡ ¢ة ¢كانAوا ي¢ Aر —كبAون¢ ¢دهAون ¢الœ ¢
¢و ¢مت• œثي¢ا ¢و ¡
اح ±د ¡من ¢الل• ¡وي—ين¢ ، ¢وه¢ Aو ب¡ œك Aر ¢ش ¯لو ¢م œالقAو ¢ر ¡ح —ي،
طبAوخ¢ا ¡
ت]31[ .
ب¡ œال ¢و ¡ظيف¡ ¢ة ¢عل¢ى ¢ع ¢م ¡ل œال ¢م œ
¢و œالب¢عœض¡ Aم œن ب¢ن¡ي œالق¢ه¢ات¡ي—ين¡ ¢م œن إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه œم ¢عل¢ى Aخب ¡œز œال AوجAو ¡ه
ل¡يAه¢ي—ئAوه  Aف¡ي Aكل— ¢س œب ƒ
ت]32[ .
ف¢هA ¢ؤل¡ ¢ء هA Aم œال Aم ¢غن¯ونA ¢ر Aؤوس Aآب¢ا ¡ء الل• ¡وي—ين ¢ف¡ي œال ¢مخ¢ا ¡د ¡
ع،
¢وه Aœم Aم œعف¢و œن ، ¢ل¢ن•ه  Aن¢ه¢ارا¢ 0ولœ ¢يل¢ 0علœ ¢ي ¡ه ¡م œال ¢ع ¢مل]33[ .A

هA ¢ؤل¡ ¢ء Aر Aؤوس Aآب¢ا ¡ء الل• ¡وي—ين. ¢
¢ح ¢س ¢
ب ¢م ¢وال¡ي ¡د ¡ه œم AرؤAوس. ±
هA ¢ؤل¡ ¢ء ¢س ¢كنAوا ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م]34[ .
¢وف¡ي ¡ج œبعAون¢ ¢س ¢كن ¢أ¢بAو ¡ج œبعAون ¢ي¢عAوئ¡يل¢ ،Aوا œس Aم ا œم ¢رأ¢ت¡ ¡ه ¢م œع ¢كة]35[ .A
¢وا œبنAه œ Aالب¡ œك Aر ¢ع œبدAون Aث• Aم صAو Aر ¢وق¢يœس¢ Aوبœ ¢ع Aل ¢ونœ ¢ي Aر ¢ون¢اد¢اب]36[ A
وث]37[ .
¢و ¢جدAو Aر ¢وأ¡ ¢خيAو ¢و ¢ز ¢ك ¡ري•ا ¢و ¡م œقلA A
وث ¢ول¢ ¢د ¢ش œمآ ¢م.
¢و ¡م œقلA A
¢وه Aœم أ¢يœضا¢ 0س ¢كنAوا Aمق¢ ¢
اب ¡ً ¢ل إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه œم ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م ¢م ¢ع إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه œم]38[ .
¢ونœ ¢ي Aر ¢ول¢ ¢د ق¢ي ¢
œس ¢وق¢يœس¢ Aول¢ ¢د ¢شا Aو ¢ل ¢و ¢شا Aو Aل ¢ول¢د:¢
يAون¢اث¢ان¢ ¢و ¢م œل ¡كي Aشو ¢ع ¢وأ¢ب¡ين¢اد ¢
¢اب ¢وإ¡ œشب¢ ¢ع ¢ل]39[ .
¢وابœن AيAون¢اث¢ان¢ ¢م ¡ري œبب¢ ¢ع Aل ¢و ¢م ¡ري œبب¢ ¢عل¢ ،Aول¢ ¢د ¡ميخ¢ا]40[ .
ك ¢وت¢ح¡ œري Aع ¢وآ ¢حا Aز]41[ .
¢وب¢نAو ¡ميخ¢ا :ف¡يثAون¢ Aو ¢مال¡ A
ث ¢وع ¢œز Aموت¢ ¢و ¡ز œم ¡ري.
¢وآ ¢حا Aز ¢ول¢د :¢يœ ¢ع ¢رة¢ ،¢ويœ ¢ع ¢رة¢ Aول¢ ¢د ع ¢œل ¢م ¢
¢و ¡ز œم ¡ري ¢ول¢ ¢د Aمو ¢
صا]42[ ،
صا ¢ول¢ ¢د ي¡ œن ¢عا¢ ،و ¢رف¢اي¢ا ا œبن¢ه¢ Aوأœ ¢ل ¢ع ¢سة ¢ا œبن¢ه ¢ Aوآ ¡
¢و Aمو ¢
صي ¢ل ا œبن¢ه]43[ .A
¢و ¢كان¡ ¢ل ¡
صي ¢ل ¡ست•ة Aب¢ن¡ين¢ ¢وه¡ ¢ذ ¡ه أœ ¢س ¢ما Aؤهœ Aم:
ع ¢œز ¡ريق¢ا Aم ¢وبœ AكرAو ث• Aم إ¡ œس ¢ما ¡عي Aل ¢و ¢ش ¢عر œي¢ا ¢وعAوبœ ¢دي¢ا ¢و ¢حان¢ان. A
هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ¡
آصي ¢ل]44[ .
الباب الثاني
أخبار اليام الول أصحاح 10
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح œال ¢عا ¡ش Aر
هنا نرى التميز الذي جعله الوحي اللهي بين أسفار صموئيل والملوك وسفري أخبار اليام ،فنجد في سفري صموئيل أخبار0ا عديدة عن شاول
الملك فهما يشملن كل تاريخه ،بينما في أخبار اليام نرى وجهة نظر ا إذ نجد أصحاحا واحد0ا عن شاول أما بقية سفر أخبار اليام الول وجزء
من سفر أخبار اليام الثاني فتشمل تاريخ أسرة داود ،فداود هو المحور وليس شاول ،وفي الواقع إن كاتب الخبار مهتم بملك داود وأورشليم
والهيكل كأدوات ا المختارة للخلص ،لذلك •مر مرور0ا سريع0ا على شاول وذكر فقط نهايته المخزية كخليقة لعتلء داود العرش ،فسرد موت
شاول بعد موقعة جلبوع تكرر تقريب0ا بالكلمة كما جاء في الصحاح الخير من سفر صموئيل الثاني مع اضافة آيتين ذات أهمية إذ يعطي فيهما
الوحي اللهي أن أسباب موته كانت:
".1من أجل كلم الرب الذي لم يحفظه ،وأيض0ا.
".2لجل طلبه الجان للسؤال ولم يسأل من الرب فأماته وحوuل المملكة إلى داود بن يسى"(1أيام  ،)14 -13 :10ولكن بالرجوع إلى (1صم ،8 :13
 )14نجد أن العصيان الذي رAفض شاول بسببه كان تجرؤه على تقديم ذبيحة محرقة وذبيحة سلمة بنفسه دون أن يصبر وينتظر صموئيل النبي
والكاهن ،وخطأ شاول بأنه "لم يسأل من الرب" قبل موقعة جلبوع .وهو السبب الخر لعصيانه لنه كان قد مضى عامان على وفاة صموئيل النبي
وليس هناك دليل على إقامة نبي آخر مكانه ،فيكون الطريق الوحيد ليسأل شاول خلله من ا هو رئيس الكهنة إما بالذبيحة أو الوريم والتميم،
لذلك لu ¢مح عزرا كاتب أخبار اليام أن سبب العقوبة اللهية لموت شاول هو عصيانه للنظام الكهنوتي المرتب من ا والذي يجب أن يرتبط به الملك
ويخضع له كما يخضع رعايا المملكة.

ار ¢
¢و ¢ح ¢
ب œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي¯ون ¢إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
ف¢ه¢ ¢ر ¢
ب ¡ر ¢جا Aل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¡م œن أ¢ ¢م ¡ام œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين¢
¢و ¢سق¢طAوا قœ ¢تل¢ى ف¡ي ¢جب¡ ¢ل ¡ج œلبAوع]1[ .¢
¢و ¢ش •د œالف¡ل¡س ¡
œطين¡ي¯ون¢ ¢و ¢را ¢ء ¢شا Aو ¢ل ¢و ¢و ¢را ¢ء ب¢ن¡ي ¡ه،
ب œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي¯ون ¢يAون¢اث¢ان¢ ¢وأ¢ب¡ين¢اد ¢
ض ¢ر ¢
¢و ¢
¢اب ¢و ¢م œل ¡كي Aشو ¢ع أœ ¢بن¢ا ¢ء ¢شا Aو ¢ل]2[ .
¢وا œشت• ¢د ¡
ت œال ¢حر œب¢ Aعل¢ى ¢شا Aو ¢ل ف¢أ ¢ ¢
صابœ ¢ته A Aر ¢ماةœ Aالق¡ ¡س —ي،
ف¢ـ œن ¢ج ¢ر ¢ح ¡من ¢ال̄ر ¢ما ¡ة]3[ .
ف¢ق¢ا ¢ل ¢شا Aو Aل ل¡ ¢حا ¡م ¡ل ¡سل¡ ¢ح ¡ه:
«ا œست• ¢ل ¢س œيف¢ ¢
اط ¢عن—ي ب¡ ¡ه ل¡ئ¢ل• يœ ¢أت¡ ¢ي هA ¢ؤل¡ ¢ء œال Aغ œلف¢ AويAق¢ب—حAون¡ي».
ك ¢و œ
ف¢لœ ¢م ي¢ ¢ش œأ ¢حا ¡م Aل ¡سل¡ ¢ح ¡ه ل¢ن•ه ¢ Aخاف¡ ¢ج uدا.0
ف¢أ¢ ¢خ ¢ذ ¢شا Aو Aل ال •س œيف¢ ¢و ¢سق¢ط¢ ¢علœ ¢ي ¡ه]4[ .
ف¢ل• ¢ما ¢رأ¢ى ¢حا ¡م Aل ¡سل¡ ¢ح ¡ه أ¢ن•ه Aقœ ¢د ¢مات¢ ¢شا Aول،A
¢سق¢ط ¢ه¢ Aو أ¢يœضا ¢ 0عل¢ى ال •سي ¡
œف ¢و ¢مات]5[ . ¢
ف¢ ¢مات¢ ¢شا Aو Aل ¢وب¢نAوه Aالث•ل¢ث¢ة ¢ Aو Aك̄ل بœ ¢يت¡ ¡ه¢ ،ماتAوا ¢معا]6[ .0
¢ول• ¢ما ¢رأ¢ى ¢ج ¡مي Aع ¡ر ¢جا ¡ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ال• ¡ذين ¢ف¡ي œال ¢وا ¡دي أ¢ن•هœ Aم قœ ¢د ه¢ ¢ربAوا،
¢وأ• ¢ن ¢شا Aو ¢ل ¢وب¢ن¡ي ¡ه قœ ¢د ¢ماتAوا ،ت¢ ¢ر Aكوا Aم Aدن¢هœ Aم ¢وه¢ ¢ربAوا،
ف¢أ¢ت¢ى œالف¡ل¡س ¡
œطين¡ي¯ون¢ ¢و ¢س ¢كنAوا ب¡ه¢ا]7[ .
¢وف¡ي œال ¢غ ¡د ل• ¢ما ¢جا ¢ء œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي¯ون ¢ل¡ي¢ Aع̄روا œالقœ ¢تل¢ى
¢و ¢جدAوا ¢شا Aو ¢ل ¢وب¢ن¡ي ¡ه ¢ساق¡ ¡طين ¢ف¡ي ¢جب¡ ¢ل ¡ج œلبAوع]8[ ،¢
ف¢ ¢ع̄روه¢ Aوأ¢ ¢خ Aذوا ¢ر œأ ¢سه¢ Aو ¡سل¢ ¢حه،A
¢وأ¢ر¢ œسلAوا إ¡ل¢ى أ¢ر¡ œ
ض œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين ¢ف¡ي Aك —ل ن¢ا ¡حيƒ ¢ة
ل¢ج¡ œل ت¢ب ¡œش ¡
ير أ¢ص œن¢ا ¡م ¡ه œم ¢وال •ش œع ¡
ب]9 [ .
يمارس الهندوس عادة كهذه ،فإنهم إذ ينتصرون على أعدائهم يحملون البشارة إلى أصنامهم باحتفال وموكب عظيم[.]1
ضعAوا ¡سل¢ ¢حه Aف¡ي بœ ¢ي ¡
¢و ¢و ¢
ت آل¡ه¢ت¡ ¡هم،
¢و ¢س •مرAوا ¢ر œأ ¢سه Aف¡ي بœ ¢ي ¡
ت د¢اجAون]10[ . ¢
¢ول• ¢ما ¢س ¡م ¢ع Aك̄ل ي¢اب¡ ¡
يش ¡ج œل ¢عا ¢د ب¡ Aك —ل ¢ما ف¢ ¢ع ¢ل œالف¡ل¡س ¡
œطين¡ي¯ون ¢ب¡ ¢شا Aو ¢ل]11[ ،
ق¢ا ¢م Aك̄ل ¡ذي بœ ¢أ ƒ
ث ب¢ن¡ي ¡ه
س ¢وأ¢ ¢خ Aذوا Aجث•ة¢ ¢شا Aو ¢ل ¢و Aجث¢ ¢
¢و ¢جا Aءوا ب¡ه¢ا إ¡ل¢ى ي¢اب¡ ¢
يش،

Aط ¢م ¡ة ف¡ي ي¢اب¡ ¢
يش،
¢و ¢دف¢نAوا ¡عظ¢ا ¢مهœ Aم ت¢ح œتœ ¢الب œ
¢و ¢
صا Aموا ¢س œب ¢عة ¢أ¢ي •ƒام]12[ .
ظه.A
ف¢ ¢مات¢ ¢شا Aو Aل ب¡ ¡خي¢ان¢ت¡ ¡ه ال•ت¡ي ب¡ه¢ا ¢خان ¢الر•ب• ¡م œن أ¢ج¡ œل ¢كل¡ ¢م الر•ب— ال• ¡ذي لœ ¢م ي¢ح œفœ ¢
¢وأ¢يœضا  0ل¢ج¡ œل ط¢ل¢ب¡ ¡ه إ¡ل¢ى œال ¢جان— ل¡ل ¯سؤ¢ا ¡ل []13
¢ولœ ¢م ي¢سœأ¢ل¡ œمن ¢الر•ب— ،
ف¢أ¢ ¢مات¢ه¢ Aو ¢حو •¢ل œال ¢م œمل¢ ¢كة ¢إ¡ل¢ى د¢ا Aو ¢د œب ¡ن ي¢س•ى]14[ .
الباب الثالث
أخبار اليام الول أصحاح 29-11
Aملك داود
نحن الن بصدد الجزء الثالث من سفر الخبار الول ،فالجزء الول وهو الجزء الكبر (1أيام  )9 ،1سجuل سلسلة النساب بطريقة رائعة ،والجزء
الثاني (أصحاح  )10أختص بملك شاول وركز على موته وأسباب موته ،والجزء الثالث الحالي يختص بملك داود :فسنرى:
0
أول :الرجال البطال الذين لداود (أصحاح .)12 -11
ثاني0ا :داود وتابوت العهد (أصحاح .)16 ،13
ثالث0ا :داود والهيكل (أصحاح .)17
رابع0ا :حروب داود (أصحاح .)20 ،18
خامس0ا :خطية داود في إحصاء الشعب (أصحاح .)21
سادس0ا :العداد والتنظيم لبناء الهيكل في (أصحاح .)29 ،22
إن بقية السفر هي عن داود و Aملكه ،ففي الواقع سلسلة النساب المذكورة في الصحاحات الولى تؤدي بنا إلى داود وما بعده إلى عائلته ،وسفر
أخبار اليام الثاني يستكمل قصة نسل داود ،ومن الوجهة العملية فليس هنا اهتمام بالمملكة الشمالية بعد ان عصت وانسحبت من Aم œلك عائلة داود.
0
أول :الرجال البطال الذين لداود (أصحاح :)12 -11
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح œال ¢حا ¡دي ¢ع ¢ش ¢ر
أصحاح  11يبدأ كالتي:
v

"واجتمع كل إسرائيل إلى داود في حبرون قائلين هوذا عظمك ولحمك نحن"(1أخبار .)4 ،1 :11

ي يهوذا وبنيامين وكانت عاصمته هي
سفر صموئيل سجuل هذه الحقبة من التاريخ يذكر ان داود ملك لمدة سبعة أعوام على سبطي الجنوب أ u
حبرون ،وهذا لو يAذكر في أخبار اليام لن ا ينظر إلى إسرائيل كأمة واحدة مكونة من أثنا عشر سبط¢ا ،فمن وجهة نظر الوحي اللهي فإن داود
ي يبوس .وهناك
طا وقالوا "هوذا عظمك ولحمك نحن"" .وذهب داود وكل إسرائيل إلى أورشليم أ u
صار مل 0كا "كما كان سلفه" على الثنا عشر سب 0
اليبوسييون سكان الرض"(1أيام .)4 :11
لقد Aذكر الكثير عن أورشليم في الكتاب المقدس ،والمدينة المقدسة أخذت اسمها من ساليم التي لملكي صادق ومن اسم جبل المريا حيث قدم ابراهيم
ابنه اسحق ،فـ "يرأه" هو السم الذي اطلقه ابراهيم على جبل المريا (تك  ،)14 :22والهيكل قد بAنى في أورشليم على جبل المريا.
اليات اللحقة تتحدث عن بناء داود حول أورشليم ،وقد أخذ حصن صهيون الذي كان في يد اليبوسيين إلى ذلك الحين ودعاه مدينة داود (عدد ،)7
والية ( )6من مزمور ( )2تشير إلى ذلك" :أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي" ،فمدينة داود هي في الواقع منطقة جبل صهيون.
"وهؤلء رؤساء البطال الذين لداود الذين تشددوا معه في ملكه مع كل إسرائيل لتمليكه حسب كلم الرب من جهة إسرائيل (1أخبار .)10 :11
الرجال البطال الذين لداود هم الذين تبعوه في فترة رفضه ،والن وقد رAفع إلى ال Aم œلك فهؤلء أيض0ا ارتفعوا ،وهنا نجد شيء لزم لنفعنا .فالرب
يسوع يدعو شعب0ا لسمه وهم "البطال الذين له" ،ففي هذه اليام الرب يسوع مرفوض0ا من الكثيرين ،فقد قال شعبه الخاص "ل نريد ان ذاك يملك

علينا" ،لقد اخذ مكانه كملك الملوك ورب الرباب ،وداود أيض0ا كان مرفوض0ا بالرغم من مسحه مل 0كا على إسرائيل فقد كان شاول مازال يملك ،وقد
أعطاه ا فرص0ا كثيرة لكي يAصلح نفسه ولكنه لم يتAب ،وكان داود هارب0ا لحياته خلل تلك السنين فكان هذا وقت رفضه ،وجاء إليه رجال من كل
صوب رجال وضعوا أنفسهم تحت سلطته واصبحوا الرجال البطال الذين لداود .وفي أيامنا هذه المسيح مرفوض من العالم ول داعي للتوسع
لثبات ذلك ،فنحن نعيش فترة رفض المسيح وهو يدعو رجاله البطال.
الرجال الثلثة الذين أ œف ¡رزوا كأعز البطال هم الذين أحضروا ماء لداود من بئر بيت لحم ،وفي هذه قصة عظيمة ،فداود تربى في بيت لحم فهي
مسقط رأسه ،وكان هناك بئر عند مدخلها ،كثي 0را ما كان يرجع عطشان0ا بعد رعي الغنام ثم يشرب من تلك البئر ،والن كان محاصر0ا من
الفلسطينين ول يستطيع أن يذهب إلى تلك البئر ،فقال "من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب ،أنها مجرد رغبة ولم تكن أمر 0ا ،فشق
الثلثة محلة الفلسطينين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب وحملوه واتوا به إلى داود ،والشيء المذهل أنه لم يشأ أن يشؤبه بل سكبه
ذبيحة للرب ،وهنا تشابهات يمكننا أن نتأمل فيها فالرب يسوع ولد في بيت لحم وهو هذا الماء الذي من بيت لحم ،فهو ماء الحياة ،وهناك الكثير من
الرجال البطال عبر الجيال والقرون الذين ليسوع المسيح والذين احضروا هذا الماء للعالم العطشان .ونلحظ أن رجال داود استجابوا لمجرد
ابدائه رغبة -فهو ل يمكن أن يعطي أمر0ا مثل هذا– وها ربنا يسوع يأمرنا أن نأخذ ماء الحياة للعالم أجمع ،فماذا فعلنا به؟ هل نحن مطيعين
لوامره؟ ،ونلحظ أي 0
ضا ما فعله داود بهذا الماء الذي احضر له تحت مخاطرة عظيمة ،فداود لم يكن أناني0ا –ول غرابة أن رجاله احبوه ،وكانوا
مستعدين للتألم من اجله لنه كان مستعد0ا أن يتألم معهم ،فلم يشرب الماء لن رجاله لم يكن عندهم ماء ،وفضل أن يكون مثلهم ،والمزمور (:22
 )14يخبرنا أنه عند موت ربنا يسوع المسيح على الصليب قال "كالماء انسكبت" ،فهو سكب حياته كالماء على الرض ،وأخذ مكانه بيننا كواحد
منا –أخذ الذي لنا ليعطينا الذي له -أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس وجعلنا واحد0ا معه من قبل صلحه (ثيؤطوكية الجمعة).
¢واج œت¢ ¢م ¢ع Aك̄ل ¡ر ¢جا ¡ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل إ¡ل¢ى د¢ا Aو ¢د ف¡ي ¢ح œبرAون ¢ق¢ائ¡ل¡ين: ¢
ك ¢ول¢حA œم ¢
¢ظ Aم ¢
ك ن¢ح œن]1[ . A
«ه¢ Aو ¢ذا ع œ
¢و Aم œن Aذ أœ ¢م ¡
س ¢و ¢ما قœ ¢بل¢ه¡ Aحين¢ ¢كان¢ ¢شا Aو Aل ¢مل¡كا A 0ك œنت ¢أœ ¢نت ¢تœ Aخ ¡ر Aج ¢وتœ Aد ¡خ Aل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
¢وقœ ¢د ق¢ا ¢ل ل¢ ¢
ك الر•̄ب إ¡ل¢هAك:¢
أœ ¢نت ¢ت¢ر œع¢ى ¢ش œعب¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢وأœ ¢نت ¢تA ¢كون¢ Aرئ¡يسا  0ل¡ ¢ش œعب¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل»]2[ .
¢و ¢جا ¢ء ¢ج ¡مي Aع Aشي ¡
Aوخ إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل إ¡ل¢ى œال ¢مل¡ ¡
ك إ¡ل¢ى ¢ح œبرAون، ¢
ط ¢ع د¢ا Aو Aد ¢م ¢عهœ Aم ¢عهœدا 0ف¡ي ¢ح œبرAون ¢أ¢ ¢ما ¢م الر•ب— ،
ف¢ق¢ ¢
ب ¢كل¡ ¢م الر•ب— ع ¢œن ي¡ ¢د ¢
¢و ¢م ¢سحAوا د¢ا Aو ¢د ¢مل¡كا ¢ 0عل¢ى إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢ح ¢س ¢
ص Aموئ¡ي ¢ل]3[ .
¢ب د¢ا Aو Aد ¢و Aك̄ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل إ¡ل¢ى أAو Aر ¢شل¡ي ¢م (أ¢ي œي¢ب ¢
¢و ¢ذه ¢
Aوس).
Aوسي¯ونA ¢س •كان Aال¢ر¡ œ
ك œالي¢ب ¡
¢وهAن¢ا ¢
ض]4[ .
¢وق¢ا ¢ل Aس •كان Aي¢ب ¢
Aوس ل¡د¢ا Aود« :¢ل ¢تœ ¢د Aخل œإ¡ل¢ى هAن¢ا».
ف¢أ¢ ¢خ ¢ذ د¢ا Aو Aد ¡حص œن¡ ¢
ص œهي¢و œن¡ ( ¢ه ¢ي ¢م ¡دين¢ة  Aد¢ا Aود]5[ .)¢
¢وق¢ا ¢ل د¢ا Aود« :Aإ¡ •ن ال• ¡ذي ي¢ض¡ œربœ Aالي¢بAو ¡سي—ين ¢أ• ¢ول 0يA ¢كون¢ Aر œأسا¢ 0وق¢ائ¡دا.»0
صرAوي¢ة ،¢ف¢ ¢
ص ¡ع ¢د أ• ¢ول 0يAوآب Aابœن¢ A
ف¢ ¢
صا ¢ر ¢ر œأسا]6[ .0
¢وأ¢ق¢ا ¢م د¢ا Aو Aد ف¡ي œال ¡حص¡ œن،
ل¡ ¢ذل¡ ¢
ك ¢دعAوه¢ « Aم ¡دين¢ة ¢د¢ا Aود]7[ .»¢
¢وب¢ن¢ى œال ¢م ¡دين¢ة¢ ¢ح ¢والœ ¢يه¢ا ¡منœ ¢القœ ¢ل ¢ع ¡ة إ¡ل¢ى ¢ما ¢حو œل¡ه¢ا.
¢ويAوآب¢ Aج •د ¢د ¢سائ¡ ¢ر œال ¢م ¡دين¡ ¢ة]8[ .
ظما ¢ 0و ¢ر̄ب œال AجنAو ¡د ¢م ¢عه ]9[ A
¢و ¢كان ¢د¢ا Aو Aد ي¢ت¢ز¢ايA ¢د Aمت¢ ¢ع —
طا ¡ل ال• ¡ذين ¢ل¡د¢ا Aود،¢
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء Aر ¢ؤ ¢سا Aء الœ ¢ب ¢

ال• ¡ذين ¢ت¢ ¢ش •ددAوا ¢م ¢عه  Aف¡ي Aم œل ¡ك ¡ه ¢م ¢ع Aك —ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل
ل¡تœ ¢مل¡ي ¡ك ¡ه ¢ح ¢س ¢
ب ¢كل¡ ¢م الر•ب— ¡م œن ¡جه¡ ¢ة إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]10[ .
¢وه¢ ¢ذا ه¢ Aو ¢ع ¢د Aد الœ ¢بط¡ ¢
ال ال• ¡ذين ¢ل¡د¢ا Aود:¢
يA ¢ش œب ¢عا Aم بœن¢ Aح œك Aمون¡ي ¢رئ¡يس Aالث• ¢وال¡ ¡
ث.
ه¢ Aو ه• ¢ز Aر œم ¢حه¢ Aعل¢ى ث¢ل¡ ¢
ث ¡مئƒ ¢ة ق¢ت¢ل¢هœ Aم Aد œف ¢عة¢ 0وا ¡ح ¢دة]11[ .0
¢وبœ ¢ع ¢ده  Aأ¢ل¡ ¢عاز¢ا Aر بœن AدAودAو الA ¢خو ¡خ ¯ي.
ط ¡
ال الث•ل¢ث¡ ¢ة]12[ .
ه¢ Aو ¡من ¢الœ ¢ب ¢
ك œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي¯ون ¢ل¡ œل ¢حر¡ œ
ه¢ Aو ¢كان¢ ¢م ¢ع د¢ا Aو ¢د ف¡ي ف¢س• ¢د —مي ¢م ¢وق¡ ¢د اج œت¢ ¢م ¢ع هAن¢ا ¢
ب.
ط ¢عةœ Aال ¢ح œق ¡ل ¢م œملAو ¢ءة¢ 0ش ¡عيرا،0
¢و ¢كان œ
¢ت ق¡ œ
ب ال •شعœب¡ Aم œن أ¢ ¢م ¡ام œالف¡ل¡س ¡
ف¢ه¢ ¢ر ¢
œطين¡ي—ين]13[ . ¢
ط ¢ع ¡ة ¢وأœ ¢نقA ¢ذوه¢ا،
¢و ¢وق¢فAوا ف¡ي ¢و ¢س ¡ط œالق¡ œ
¢و ¢
ض ¢ربAوا œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين. ¢
¢و ¢خل• ¢
ص الر•̄ب ¢خل¢صا¢ 0ع ¡ظيما]14[ .0
¢ون¢ز ¢¢ل ث¢ل¢ث¢ة ¡ ±من ¢الث•ل¢ث¡ين¢ ¢رئ¡يسا  0إ¡ل¢ى الص •œخ ¡ر إ¡ل¢ى د¢ا Aو ¢د
إ¡ل¢ى ¢مغ¢ا ¢ر ¡ة ¢ع Aدل• ¢م ¢و ¢جيœشœ Aالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين ¢ن ¡
¢از ±ل ف¡ي ¢وا ¡دي ال •رف¢ائ¡ي—ين]15[ . ¢
¢و ¢كان ¢د¢ا Aو Aد ¡حين¢ئ¡ ƒذ ف¡ي œال ¡حص¡ œن،
œطين¡ي—ين¡ ¢حين¢ئ¡ ƒذ ف¡ي بœ ¢ي ¡
ظةœ Aالف¡ل¡س ¡
ت ل¢حƒ œم]16[ .
¢و ¢حف¢ ¢
ف¢ت¢أ • ¢وه ¢د¢ا Aو Aد ¢وق¢ا ¢ل:
ت ل¢حƒ œم ال•ت¡ي ¡ع œن ¢د œالب¢ا ¡
« ¢م œن يœ ¢سق¡ين¡ي ¢ما 0ء ¡م œن ب¡ œئ ¡ر بœ ¢ي ¡
ب؟» []17
ق الث•ل¢ث¢ة ¢ Aم ¢حل•ةœ ¢الف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين¢
ف¢ ¢ش •
ت ل¢حƒ œم ال•ت¡ي ¡ع œن ¢د œالب¢ا ¡
¢وا œست¢قAوا ¢ما 0ء ¡م œن ب¡ œئ ¡ر بœ ¢ي ¡
ب ¢و ¢ح ¢ملAوه¢ Aوأ¢تAوا ب¡ ¡ه إ¡ل¢ى د¢ا Aود،¢
ف¢لœ ¢م ي¢ ¢ش œأ د¢ا Aو Aد أœ ¢ن يœ ¢ش ¢رب¢ه Aب¢ل¢ œس ¢كب¢ه  Aل¡لر•ب— []18
¢وق¢ا ¢ل¢ :
«حا ¢شا ل¡ي ¡م œن ق¡ب¡ ¢ل إ¡ل¡ ¢هي أœ ¢ن أœ ¢ف ¢ع ¢ل ¢ذل¡ك!¢
أ¢أœ ¢ش ¢رب¢ Aد ¢م هA ¢ؤل¡ ¢ء الر— ¢جا ¡ل ب¡أ œ ¢نف¡ Aس ¡ه œم؟
ل¢ن•هœ Aم إ¡ن• ¢ما أ¢تAوا ب¡ ¡ه ب¡أ œ ¢نف¡ Aس ¡ه œم».
طا Aل الث•ل¢ث¢ة]19[ .A
¢ولœ ¢م ي¢ ¢ش œأ أœ ¢ن يœ ¢ش ¢رب¢ه .Aه¢ ¢ذا ¢ما ف¢ ¢عل¢ه Aالœ ¢ب ¢
Aوآب ¢كان¢ ¢رئ¡ ¢
ي أA ¢خو ي ¢
¢وأœ ¢ب ¢شا A
يس ث¢ل¢ثƒ ¢ة.
¢وه A¢و قœ ¢د ه• ¢ز Aر œم ¢حه¢ Aعل¢ى ث¢ل¡ ¢
ث ¡مئƒ ¢ة ف¢ق¢ت¢ل¢هœ Aم،

ف¢ ¢كان ¢ل¢ه Aا œس ±م بœ ¢ين ¢الث•ل¢ث¡ ¢ة]20[ .
¡من ¢الث•ل¢ث¡ ¢ة أœ Aك ¡ر ¢م ¢عل¢ى ا ¡ل œثنœ ¢ي ¡ن ¢و ¢كان ¢ل¢ه¢ Aما ¢رئ¡يسا،0
إ¡ل• أ¢ن•ه Aلœ ¢م ي¡ ¢
صل œإ¡ل¢ى الث•ل¢ث¡ ¢ة ال¢ Aو ¡ل]21[ .
س ¢كث¡ ¡
ع ا œب ¡ن ¡ذي ب¢أƒ œ
ير الœ ¢ف ¢عا ¡ل ¡م œن قœ ¢ب ¡
ب¢ن¢اي¢ا بœن Aي¢هAوي¢اد¢ا ¢
صيئ¡ي ¢ل.
ب أ¢ ¢س ¢ديA œم ¢
ض ¢ر ¢
ه¢ Aو ال• ¡ذي ¢
وآب،
ب أ¢ ¢سدا 0ف¡ي ¢و ¢س ¡ط جAب¾ ي¢و¢ œم الث• œل ¡
ض ¢ر ¢
¢وه A¢و ال• ¡ذي ن¢ ¢ز ¢ل ¢و ¢
ج]22[ .
ي ال• ¡ذي ق¢ا ¢متAه ¢ Aخ œمس Aأœ ¢ذر ƒ
ض ¢ر ¢
¢وه A¢و ¢
Aع،
ب ال •ر Aج ¢ل œال ¡مص¡ œر •
¢وف¡ي ي¡ ¢د œال ¡مص¡ œر —
ي Aر œم ±ح ¢كن¢و¡ œل الن•س•ا ¡جين. ¢
طف ¢ال̄ر œم ¢ح ¡م œن ي¡ ¢د œال ¡مص¡ œر —
ي ¢وق¢ت¢ل¢ه Aب¡ Aر œم ¡ح ¡ه]23[ .
ف¢ن¢ ¢ز ¢ل إ¡لœ ¢ي ¡ه ب¡ ¢عصا¢ 0و ¢خ ¢
ه¢ ¢ذا ¢ما ف¢ ¢عل¢ه Aب¢ن¢اي¢ا بœن Aي¢هAوي¢اد¢اع،¢
طا ¡ل]24[ .
ف¢ ¢كان ¢ل¢ه Aا œس ±م بœ ¢ين ¢الث•ل¢ث¡ ¢ة الœ ¢ب ¢
ه¢ Aو ¢ذا أœ Aك ¡ر ¢م ¢عل¢ى الث•ل¢ث¡ين ¢إ¡ل • أ¢ن•ه Aلœ ¢م ي¡ ¢
صل œإ¡ل¢ى الث•ل¢ث¡ ¢ة.
ف¢ ¢ج ¢عل¢ه  Aد¢ا Aو Aد ¡م œن أ¢ص¢ œحا ¡
ب ¡س —ر ¡ه]25[ .
¢وأœ ¢بط¢ا Aل œال ¢جي ¡
œش هœ Aم¢ :ع ¢سائ¡ي Aل أA ¢خو ي ¢
Aوآب،
¢وأœ ¢ل ¢حان¢ان Aبœن AدAو Aد ¢و ¡م œن بœ ¢ي ¡
ت ل¢حƒ œم]26[ ،
وت œاله¢ر ¡
Aوري¯ ¢ ،حال¢صœ Aالف¢لAون¡ ¯ي]27[ ،
¢ش ¯م A
¡عي ¢را بœن¡ Aعق— ¢
يش الت•قAو ¡ع ¯ي ،أ¢ب¡ي ¢ع ¢ز Aر œال ¢عن¢اثAوث¡ ¯ي]28[ ،
ي œالحAو ¢شات¡ ¯ي¡ ،عيلA ¢
¡س œب ¢كا A
ي الA ¢خو ¡خ ¯ي]29[ ،
¢م œه ¢را A
ي الن•طAوف¢ات¡ ¯ي ،خ¢ال¡ Aد بœن Aبœ ¢عن¢ة ¢الن•طAوف¢ات¡ ¯ي]30[ ،
ي بœن¡ Aريب¢ا ¢
إ¡ت•ا A
ي ¡م œن ¡ج œب ¢ع ¡ة ب¢ن¡ي ب¡ œني¢ا ¡مين ، ¢ب¢ن¢اي¢ا œالف¢ر¢ œعتAون¡ ¯ي]31[ ،
ي ¡م œن أ¢و¡ œدي¡ ¢ة ¢جاع ¢
حAو ¢را A
¢ش ،أ¢ب¡يئ¡ي Aل œال ¢ع ¢رب¢ات¡ ¯ي]32[ ،
وت œالب¢ح œرAو ¡م ¯ي ،إ¡ œلي¢ح œب¢ا ال •ش œعلAبAون¡ ¯ي]33[ .
ع ¢œز Aم A
ي œاله¢ ¢ر ¡
ب¢نAو ه ¡
¢اش ¢م œال ¢ج Aزون¡ ¯ي ،يAون¢اث¢ان Aبœن¢ Aشا ¢جا ¢
اري¯ ¡ً]34[ ،
أ¡ ¢خيآ Aم بœن¢ Aسا ¢كا ¢ر œاله¢ ¢ر ¡
اري¯ ¡ً ،أ¢ل¡يف¢ا Aل بœن AأAو ¢ر]35[ ،
¢حافA ¢ر œال ¢م ¡كي ¢رات¡ ¯ي¢ ،وأ¡ ¢خي¢ا œالف¢لAون¡ ¯ي]36[ ،
ي بœن Aأœ ¢زب¢ا ¢
¢حص œرAو œالك¢ر¢ œمل¡ ¯ي ،نœ ¢ع ¢را A
ي]37[ ،
يAوئ¡ي Aل أA ¢خو ن¢اث¢ان¢ ، ¢م œب ¢حا Aر بœن Aه¢ج¡ œري]38[ ،
ي œالب¢ئ¡يرAوت¡ ¯ي¢ ( ،حا ¡م Aل ¡سل¡ ¢
Aوآب ا œب ¡ن ¢
حي ¢
¢
ق œال ¢ع ¯مون¡ ¯ي ،ن¢ح¢ œرا A
صرAوي¢ة]39[ ،)¢
صال¡ A

¡عي ¢را œالي¡ œث ¡ري¯ ¢ ،ج ¡
اربœ Aالي¡ œث ¡ري¯ ]40[ ،
أ ¡
وري•ا œال ¡حث— ¯ي ،ز¢اب¢ا Aد بœن Aأ¢ح œل¢ ¢
ي]41[ ،
A
¢ع ¡دين¢ا بœن¡ Aشيز¢ا الر•أAوبœ ¢ين¡ ¯ي ( ¢ر œأس Aالر•أAوبœ ¢ين¡ي—ين¢ ) ¢و ¢م ¢عه Aث¢ل¢ثAون]42[ ، ¢
¢حان¢ان Aابœن¢ Aم œع ¢كة ،¢يAو ¢شاف¢اطœ Aال ¢م œثن¡ ¯ي]43[ ،
ير ¡
ع ¢وي¢عAوئ¡ي Aل ا œبن¢ا حAوث¢ا ¢م œال ¢عرAو ¡ع ¡
ي]44[ ،
ع —Aزي•ا œال ¢ع œشت¢رAوت¡ ¯ي¢ ،شا ¢ما A
ي¡ ¢دي ¢عئ¡ي Aل بœن¡ Aش œم ¡ري ¢ويAو ¢حا أA ¢خوه Aالت—ي ¡
ص ¯ي]45[ ،
إ¡يل¡يئ¡ي Aل ¡م œن ¢مح¡ œوي ¢م¢ ،وي¡ ¢ريب¢ا A
ي ¢ويAو Aشوي¢ا ا œبن¢ا أœ ¢لن¢ ¢ع ¢م ¢وي¡ œث ¢مة œ Aال Aموآب¡ ¯ي]46[ ،
إ¡يل¡يئ¡ي Aل ¢وعAوب¡ي Aد ¢وي¡ ¢عي ¡سيئ¡ي Aل ¡م œن ¢مصAوب¢اي¢ا]47[ .
كان قد جاء بعض من رجال سبط جاد إلى داود أثناء فترة رفضه:
" vهؤلء من بني جاد رؤوس الجيش .صغيرهم لمئة والكبير للف .هؤلء هم الذين عبروا الردن في الشهر الول وهو ممتليء إلى جميع
شطوطه وهزموا كل أهل الودية شرق0ا وغرب0ا .وجاء قوم من بني بنيامين ويهوذا إلى الحصن إلى داود .فخرج داود لستقبالهم وأجاب وقال لهم أن
كنتم قد جئتم بسلم إل •
ي لتساعدوني يكون لي معكم قلب واحد .وأن كان لكي تدفعوني لعدوي ول ظلم في يدي فلينظر إله آبائنا وينصف .فحل الروح
على عماساي رأس الثوالث فقال لك نحن يا داود ومعك نحن يا ابن يسى -سلم سلم لك وسلم لمساعديك .لن إلهك معينك .فقبلهم داود وجعلهم
رؤوس الجيوش"(1أيام )18 ،14 :12
هنا مجموعة من الرجال أتوا إلى داود عائمين في الردن في وقت الفيضان ،وكانوا على وشك أن تثبط همتهم حينما جاء داود لمقابلتهم ،ولم يكن
يعلم إذا كانوا أصدقاء أم أعداء فقال لهم ما معناه "إذ كنتم قد أتيتم لضرري فسأAبيدكم" ولكنهم أجابوه "حاشا يا داود ،نحن اتينا لنكون بجانبك" .فقد
أرادوا أن يحيوا لداود ويكونوا بجانبه ليساعدوه.
كثيرون منا يريدون أن يكونوا في خدمة الرب ولكنهم يظنون انها مجرد مهمة لشغل الوقت ،ولكن المهم هو هل نحن نريد أن نحيا للمسيح كما أراد
هؤلء الرجال أن يحيوا لداود؟ ويمكننا أن نرفع هذا التأمل أكثر.
المسيح uعبرنا نهر الردن عندما متنا وقمنا معه في المعمودية المقدسة كما أنه باركنا بكل بركة روحية ،فيجب علينا أن نخدمه ليس خدمة الشفتين
أو تضييع الوقت بل الخضوع الكامل لرادته فنحن قد عبرنا الردن ليس لخدمة داود بل من هو أعظم من داود...
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الث•ان¡ي ¢ع ¢ش ¢ر
¢وهA ¢ؤل¡ ¢ء هA Aم ال• ¡ذين¢ ¢جا Aءوا إ¡ل¢ى د¢ا Aو ¢د إ¡ل¢ى ¡
ص œقل¢ ¢غ
¢وه A¢و بœ ¢ع Aد ¢مح œجAو ±ز ع ¢œن ¢وج¡ œه ¢شا Aو ¢ل œب ¡ن ق¢ي ¢
œس،
طا ¡ل Aم ¢سا ¡ع Aدون ¢ف¡ي œال ¢حر¡ œ
ب]1[ ،
¢وه Aœم ¡من ¢الœ ¢ب ¢
ن ¡
¢از Aعون ¢ف¡ي œالق¡ ¡س —ي،
ي¢رA œمونœ ¢ال ¡ح ¢جا ¢رة¢ ¢وال —سه¢ا ¢م ¡منœ ¢الق¡ ¡س —ي ب¡ œالي¡ ¢مي ¡ن ¢و œالي¢ ¢س ¡
ار،
¡م œن إ¡ œخ ¢و ¡ة ¢شا Aو ¢ل ¡م œن ب¡ œني¢ا ¡مين]2[ . ¢
الر •œأس Aأ¡ ¢خي ¢ع ¢ز Aر ث• Aم يAوآش Aا œبن¢ا ¢ش ¢ما ¢عةœ ¢ال ¡ج œب ¡ع ¯ي،
¢ويA ¢زوئ¡ي Aل ¢وف¢ال¢ط Aا œبن¢ا ع ¢œز Aموت، ¢
¢وب¢ ¢را ¢خة¢ Aوي¢اهAو œال ¢عن¢اثAوث¡ ¯ي]3[ ،
ط Aل بœ ¢ين ¢الث•ل¢ث¡ين¢ ¢و ¢عل¢ى الث•ل¢ث¡ين، ¢
¢ويœ ¢ش ¢م œعي¢ا œال ¡ج œبعAون¡ ¯ي œالب¢ ¢

¢وي¢ر¡ œمي¢ا ¢وي¢ح¡ œزيئ¡ي Aل ¢ويAو ¢حان¢ان¢ AويAوز¢اب¢ا Aد œال ¢ج ¡د ¡
يري¯ []4
¢وإ¡ œلعAوز¢ا A
طي¢ا œال ¢حرAوف¡ ¯ي []5
ي ¢وي¡ ¢ري Aم A
وث ¢وبœ ¢عل¡ي¢ا ¢و ¢ش ¢مر œي¢ا ¢و ¢شفœ ¢
¢وأœ ¢لق¢ان¢ة ¢ Aوي¡ ¢شي•ا ¢وع ¢œز ¡ريئ¡ي Aل ¢ويAو ¢ع ¢ز Aر ¢ويA ¢ش œب ¢عا Aم œالقAو ¢ر ¡حي¯ون]6[ ¢
¢وي ¡
Aوعيل¢ة¢ Aو ¢زبœ ¢دي¢ا ا œبن¢ا ي¢رAو ¢حا ¢م ¡م œن ¢جدAو ¢ر]7[ .
¢و ¡منœ ¢ال ¢جا ¡دي—ين ¢ا œنف¢ ¢
ص ¢ل إ¡ل¢ى د¢ا Aو ¢د إ¡ل¢ى œال ¡حص¡ œن ف¡ي œالب— ¢ري• ¡ة
¢جب¢اب¡ ¢رةœ Aالب¢أ ¡
س ¡ر ¢جا Aل ¢ج œي ƒ
ش ل¡ œل ¢حر¡ œ
ب،
œ
س ¢و ¡ر ¢م ƒ
صا ¯فو أœ ¢ت ¢را ƒ
¢
اح،
¢و AوجAوهAهœ Aم ¢ك AوجAو ¡ه الAسAو ¡د،
¢وه Aœم ¢كالظ•ب ¡œي ¢عل¢ى œال ¡جب¢ا ¡ل ف¡ي الس¯ر¢ œع ¡ة]8[ :
ث [ ]9
ع¢ا ¢ز Aر الر •œأس¢ AوعAوبœ ¢دي¢ا الث•ان¡ي ¢وأ¢ل¡يآب Aالث•ال¡ A
¢و ¡م œش ¡من•ة Aالر•اب¡ Aع ¢وي¢ر¡ œمي¢ا œالخ¢ا ¡مس]10[ A
¢و ¢عت•ا A
ي الس•ا ¡دس¢ Aوإ¡يل¡يئ¡ي Aل الس•اب¡ Aع []11
¢وي ¢
Aوحان¢ان Aالث•ا ¡من¢ Aوأœ ¢لز¢اب¢ا Aد الت•ا ¡س Aع []12
¢وي¢ر¡ œمي¢ا œال ¢ع ¡
اش Aر ¢و ¢م œخب¢ن•ا A
ي œال ¢حا ¡دي ¢ع ¢ش ¢ر]13[ .
هA ¢ؤل¡ ¢ء ¡م œن ب¢ن¡ي ¢جا ¢د Aر Aؤوسœ Aال ¢جي ¡
œش.
¢
ص ¡غي Aرهœ Aم ل¡ ¡مئƒ ¢ة ¢و œال ¢كب¡ي Aر لœ ¢ل ƒ
ف]14[ .
هA ¢ؤل¡ ¢ء هA Aم ال• ¡ذين¢ ¢عب¢رAوا الAر œد •Aن ف¡ي ال •شه ¡œر ال• ¢و ¡ل
ئ إ¡ل¢ى ¢ج ¡م ¡
طو ¡ط ¡ه ¢وه¢ ¢ز Aموا Aك •ل أœ ¢ه ¡ل ال¢و¡ œدي¡ ¢ة ش¢ر œقا ¢ 0وغ¢ر œبا]15[ .0
¢وه A¢و Aم œمت¢ل¡ ±
يع Aش A
¢و ¢جا ¢ء ق¢و± œم ¡م œن ب¢ن¡ي ب¡ œني¢ا ¡مين¢ ¢وي¢هAو ¢ذا إ¡ل¢ى œال ¡حص¡ œن إ¡ل¢ى د¢ا Aود]16[ .¢
ف¢خ¢ ¢ر ¢ج د¢ا Aو Aد ¡ل œست¡ œقب¢ال¡ ¡ه œم ¢وق¢ا ¢ل ل¢هœ Aم:
«إ¡ œن Aك œنتœ Aم قœ ¢د ¡ج œئتœ Aم ب¡ ¢سلƒ ¢م إ¡ل• ¢
ي ل¡ت¢ Aسا ¡عدAون¡ي،
يA ¢كون Aل¡ي ¢م ¢ع Aك œم قœ ¢لب¢ ±وا ¡ح ±د.
¢وإ¡ œن ¢كان ¢ل¡تœ ¢دف¢عAون¡ي ل¡ ¢ع Aد —وي ¢ول ¢ظœ Aل ¢م ف¡ي ي¢ ¢دي•،
فœ ¢ليœ ¢نظAر œإ¡ل¢ه Aآب¢ائ¡ن¢ا ¢ويœ Aن ¡
ف»]17[ .
ص œ
ي ¢رأ ¡
س الث• ¢وال¡ ¡
ث ف¢ق¢ا ¢ل:
ف¢ ¢ح •ل ال̄رو Aح ¢عل¢ى ¢ع ¢ما ¢سا œ ¢
«ل ¢ ¢
ك ن¢ح œن Aي¢ا د¢ا Aود،A
¢و ¢م ¢ع ¢
ك ن¢ح œن Aي¢ا ا œبن ¢ي¢س•ى.
¢سل± ¢م ¢سل± ¢م ل¢ك¢ ،¢و ¢سل± ¢م ل¡ Aم ¢سا ¡ع ¡ديك.¢

ل• ¢ن إ¡ل¢ه¢ ¢
ك Aم ¡عينAك.»¢
Aوس œال Aجي ¡
ف¢ق¢ب¡ل¢هœ Aم د¢ا Aو Aد ¢و ¢ج ¢عل¢هœ Aم Aرؤ ¢
Aوش]18[ .
¢و ¢سق¢ط ¢إ¡ل¢ى د¢ا Aو ¢د ب¢عœض¡ ±م œن ¢من¢س•ى
¡حين¢ ¢جا ¢ء ¢م ¢ع œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين¡ ¢
ض •د ¢شا Aو ¢ل ل¡ œلق¡ت¢ا ¡ل ¢ولœ ¢م ي¢ Aسا ¡عدAوهœ Aم،
ط ¢
اب œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين ¢أ¢ر¢ œسلAوه Aب¡ ¢م Aشو ¢ر ƒة ق¢ائ¡ل¡ين: ¢
ل• ¢ن أœ ¢ق ¢
«إ¡ن• ¢ما ب¡ Aرؤ ¡
Aوسن¢ا يœ ¢سقAط Aإ¡ل¢ى ¢سي— ¡د ¡ه ¢شا Aو ¢ل»]19[ .
ق إ¡ل¢ى ¡
طل ¢ ¢
ص œقل¢ ¢غ
¡حين ¢ا œن ¢
ي Aر Aؤوس AأAل¡ A
ط إ¡لœ ¢ي ¡ه ¡م œن ¢من¢س•ى ¢ع œدن¢ا Aح ¢ويAوز¢اب¢ا Aد ¢وي¡ ¢دي ¢عئ¡ي Aل ¢و ¡ميخ¢ائ¡ي Aل ¢ويAوز¢اب¢ا Aد ¢وأ¢ل¡يهAو ¢و ¡
ص œلت¢ا A
وف ¢من¢س•ى]20[ .
¢سق¢ ¢
¢وه Aœم ¢سا ¢عدAوا د¢ا Aو ¢د ¢عل¢ى œال Aغز¢ا ¡ة ل¢ن•هœ Aم ¢ج ¡ميعا ¢ 0جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
س،
¢و ¢كانAوا Aر ¢ؤ ¢سا ¢ء ف¡ي œال ¢جي ¡
œش]21[ .
ل¢ن•ه¢ Aو œقت¢ئ¡ ƒذ أ¢ت¢ى أAن¢اس ±إ¡ل¢ى د¢ا Aو ¢د ي¢و œما  0ف¢ي¢و œما  0ل¡ Aم ¢سا ¢ع ¢دت¡ ¡ه
صارAوا ¢جيœشا ¢ 0ع ¡ظيما ¢ 0ك ¢جي ¡
¢حت•ى ¢
ا¡]22[ .
œش •
¢وه¢ ¢ذا ¢ع ¢د Aد Aرؤ ¡
Aوس œال Aمت¢ ¢جر— ¡دين ¢ل¡ œلق¡ت¢ا ¡ل ال• ¡ذين¢ ¢جا Aءوا إ¡ل¢ى د¢ا Aو ¢د إ¡ل¢ى ¢ح œبرAون¢
ل¡ي¢ Aح —ولAوا ¢م œمل¢ ¢كة¢ ¢شا Aو ¢ل إ¡لœ ¢ي ¡ه ¢ح ¢س ¢
ب ق¢و¡ œل الر•ب— ]23[ .
اس ¢وال —ر ¢م ¡
ب¢نAو ي¢هAو ¢ذا ¢حا ¡ملAو الœ ¢ت ¢ر ¡
اح ¡ست•ة Aآلƒ ¢
ف
¢وث¢ ¢م ¡
ان ¡مئ¡ ¢ة Aمت¢ ¢ج —ر ƒد ل¡ œلق¡ت ¡
¢ال]24[ .
¡م œن ب¢ن¡ي ¢ش œمعAون¢ ¢جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
س ف¡ي œال ¢حر¡ œ
ب ¢س œب ¢عة  Aآلƒ ¢
ف ¢و ¡مئ¢ة]25[ .±
¡م œن ب¢ن¡ي ل¡ ¢وي أ¢ر œب¢ ¢عة Aآلƒ ¢
ف ¢و ¡س̄ت ¡مئƒ ¢ة]26[ .
ع ¢رئ¡يسœ Aاله¢ارAون¡ي—ين¢ ¢و ¢م ¢عه  Aث¢ل¢ث¢ة Aآلƒ ¢
ف ¢و ¢س œب Aع ¡مئƒ ¢ة]27[ .
¢وي¢هAوي¢اد¢ا A
ق Aغل± ¢م ¢جب•ا Aر بœ ¢أ ƒ
¢و ¢
œت أ¢ب¡ي ¡ه œاثن¢ا ¡ن ¢و ¡ع œشرAون ¢ق¢ائ¡دا]28[ .0
صادAو A
س ¢وب¢ي A
¢و ¡م œن ب¢ن¡ي ب¡ œني¢ا ¡مين ¢إ¡ œخ ¢وة¢ Aشا Aو ¢ل ث¢ل¢ث¢ة  Aآلƒ ¢
ف
( ¢وإ¡ل¢ى هAن¢ا ¢كان ¢أœ ¢كثA ¢رهœ Aم ي¢حA œرسAون¡ ¢ح ¢را ¢سة ¢بœ ¢ي ¡
ت ¢شا Aو ¢ل)]29[ .
¢و ¡م œن ب¢ن¡ي أœ ¢ف ¢راي¡ ¢م ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا ¢ 0وث¢ ¢مان¡ Aمئƒ ¢ة،
¢جب¢اب¡ ¢رة Aب¢أƒ œ
س ¢و ¢ذ Aوو اس œƒم ف¡ي بAيAو ¡
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم]30[ .
¢و ¡م œن ن¡ص¡ œ
ف ¡س œب ¡ط ¢من¢س•ى ث¢ ¢مان¡ي¢ة ¢ Aع ¢ش ¢ر أœ ¢لفا 0
قœ ¢د ت¢ ¢عي•نAوا ب¡أ œ ¢س ¢مائ¡ ¡ه œم ل¡يœ ¢أتAوا ¢وي¢ Aمل— Aكوا د¢ا Aود]31[ .¢
ت ل¡ ¢مع ¡
¢و ¡م œن ب¢ن¡ي ي¢س•ا ¢ك ¢ر œال ¢خب¡ ¡
يرين ¢ب¡ال¢و œق¢ا ¡
œرف¡ ¢ة ¢ما يœ ¢ع ¢م Aل إ¡ œس ¢رائ¡يل،A
AرؤAو Aسهœ Aم ¡مئ¢ت ¡
¢ان ¢و Aك̄ل إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه œم ت¢ح œت ¢أœ ¢م ¡ر ¡ه œم]32[ .

¡م œن ¢زبAولAونœ ¢الخ ¡
¢ارجAون ¢ل¡ œلق¡ت ¡
¢ال œال Aمص œط¯ ¢فون ¢ل¡ œل ¢حر¡ œ
ب
ب¡ ¢ج ¡م ¡
ت œال ¢حر¡ œ
يع أ¢ ¢د ¢وا ¡
ب ¢خ œمسAون ¢أœ ¢لفا،0
لص¡ œطف¡ ¢
¢ول¡ ¡
اف ¡م œن دAو ¡ن ¡خلƒ ¢
ف]33[ .
اس ¢وال —ر ¢م ¡
س ¢و ¢م ¢عهœ Aم ¢س œب ¢عة ¢ ±وث¢ل¢ثAون ¢أœ ¢لفا  0ب¡الœ ¢ت ¢ر ¡
¢و ¡م œن نœ ¢فت¢ال¡ي أœ ¢لف¢ Aرئ¡ي ƒ
اح]34[ .
ط ¯فون ¢ل¡ œل ¢حر¡ œ
ب ث¢ ¢مان¡ي¢ة¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا ¢ 0و ¡س̄ت ¡مئƒ ¢ة]35[ .
¢و ¡من ¢ال •دان¡ي—ينA ¢مص¢ œ
¢و ¡م œن أ¡ ¢شي ¢ر œال ¡
خ¢ارجAون ¢ل¡ œل ¢جي ¡
اف ل¡ œل ¢حر¡ œ
œش ل¢ج¡ œل ا ¡لص¡ œطف¡ ¢
ب أ¢ر œب¢عAون ¢أœ ¢لفا]36[ .0
¢و ¡م œن ¢عب ¡œر الAر œدAن— ¡من ¢الر•أAوبœ ¢ين¡ي—ين¢ ¢و œال ¢جا ¡دي—ين¢ ¢ون¡ص¡ œ
ف ¡س œب ¡ط ¢من¢س•ى
ب¡ ¢ج ¡م ¡
ت ¢جي ¡
œش œال ¢حر¡ œ
يع أ¢ ¢د ¢وا ¡
ب ¡مئ¢ة¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]37[ .0
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ¡ر ¢جا Aل ¢حرƒ œ
ب ي¢ص œط¯ ¢فونA ¢
صفAوفا،0
أ¢تAوا ب¡قœ ¢ل ƒ
ب ت¢ا ¾م إ¡ل¢ى ¢ح œبرAون ¢ل¡ي¢ Aمل— Aكوا د¢ا Aو ¢د ¢عل¢ى Aك —ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل.
اح ƒد ل¡تœ ¢مل¡ي ¡
ب ¢و ¡
ك Aك̄ل ب¢ق¡ي• ¡ة إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ب¡قœ ¢ل ƒ
¢و ¢ك ¢ذل¡ ¢
ك د¢ا Aود]38[ .¢
ك ¢م ¢ع د¢ا Aو ¢د ث¢ل¢ث¢ة ¢أ¢ي •ƒام يœ ¢أ AكلAون¢ ¢ويœ ¢ش ¢ربAون¢
¢و ¢كانAوا هAن¢ا ¢
ل• ¢ن إ¡ œخ ¢وت¢هœ Aم أ¢ ¢ع ¯دوا ل¢هœ Aم]39[ .
¢و ¢ك ¢ذل¡ ¢
ك œالق¡ ¢ريبAون¡ ¢م œنهœ Aم ¢حت•ى ي¢س•ا ¢ك ¢ر ¢و ¢زبAولAون¢ ¢ونœ ¢فت¢ال¡ي
¢كانAوا ي¢أتAون ¢ب¡ Aخب œƒز ¢عل¢ى œال ¢ح ¡م ¡
ير ¢و œال ¡ج ¢ما ¡ل ¢و œالب¡غ ¡
¢ال ¢و œالب¢ق¡ ¢ر،
œ
ط ¢ع ƒام ¡م œن ¢دق¡ي ƒ
ب ¢و ¢خ œم ƒر ¢و ¢ز œي ƒ
ق ¢وت¡ي ƒن ¢و ¢زب¡ي ƒ
ت ¢وب¢قƒ ¢ر ¢و ¢غن ¢ƒم ب¡ ¢ك œث ¢ر ƒة،
¢وب¡ ¢
ل¢ن•ه¢ Aكان ¢ف¢ ¢ر ±ح ف¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]40[ .

ثاني0ا :داود وتابوت العهد (أصحاح :)16 ،13
هذه الصحاحات تخبرنا عن غيرة داود المقدسة لحضار تابوت العهد إلى أورشليم .ربما يتذكر القاريء أنه في فترة القضاة كان الفلسطينيون قد
استولوا على تابوت العهد ،ولكن لنه سبب لهم متاعب ل حصر لها قاموا بوضعه على عجلة جديدة وأعادوه إلى إسرائيل (1صم  ،)6ومن ذك
الوقت بقى تابوت العهد في منزل أبيناداب في قرية يعاريم ،إلى ان رأى داود أن يقوم بمحاولة لرجاع تابوت ا إلى عاصمته أورشليم ،لكيما
تصبح المدينة الملكية هي أيض0ا المدينة المقدسة.
ويمكننا ان نتعلم الكثير من هذه الفترة لفائدتنا الروحية:
" vوشاور داود قواد اللوف والمئات وكل رئيس .وقال داود لكل جماعة إسرائيل أن حسن عندكم وكان ذلك من الرب إلهنا فلنرسل إلى كل
جهة إلى اخوتنا الباقين في كل إسرائيل ومعهم الكهنة واللويون في مدن مسارحهم ليجتمعوا إلينا فنرجع تابوت إلهنا إلينا لننا لم نسأل به في أيام
شاول"(1أيام .)3 ،1 :13
هذا الجزء من القصة لم يAذكر في سفر صموئيل ،ونلحظ:
.1أنه بمجرد ان تثب•ت داود على عرشه ف uكر في تابوت ا وكان له هدفان:
أ .تقديم الكرامة ل ،بأظهار الحترام لتابوته الذي يمثل حضوره .ياليت الهتمام الول والعظم لولئك الذين تمتعوا بالغنى والكرامة أن يكون تقديم
الكرامة ل وخدمته وخدمة ملكوته بين البشر.

ب .الحصول على الراحة والفائدة من هذه الوساطة .إنه من الحكمة أن يأخذ حكام العالم تابوت ا معهم ،ليتخذوا من حكمته مشورتهم ومن
نواميسه حكمهم ،فالذين يبدأون بمخافة ا يحظون بنعمته.
 .2أنه قام باستشارة قادة الشعب ،فبالرغم من أنه كان ع 0مل جلي0ل ،وبما أن داود هو الملك ومن سلطانه ان يأمر بتنفيذ هذا العمل ،إل• أنه اختار ان
يأخذ المشورة .ليس من Aمدبuر حكيم يشتهي أن يتخذوا قراراته دون مشورة .فداود نفسه كان ذكي0ا جد0ا ،ومع ذلك استشار قواده" ،لن الخلص بكثرة
المشيرين"(أم .)6 :24
 .3أن قام باستدعاء كل الشعب ليحضروا هذه المناسبة ،لجل تكريم التابوت ولجل ارضاء الشعب وتنويره ،ونلحظ أنه يدعوا عامة الشعب اخوة
وهذا يدل على تواضعه وكياسته ومدى المحبة التي كان يكنها لهم ،هكذا ربنا يسوع لم يستحي أن يدعونا اخوة (عب .)11 :2
 .4أنه اشترط ان يكون هذا حسب إرادة ا "بالرغم من أن هذا قد يظهر حسن لي ولكم ،إل• أنه لم يكن من الرب فسوف ل نعمله" .ليتنا نحن أيض0ا
في كل أمر نفعله يجب أن يكون سؤالنا" :هل هذا من ا؟ هل هذا حسب إرادته؟ هل يمكننا أن نعطي جواب0ا حسن0ا أمام ا عن هذا؟ هل نتوقع أن
يكون هذا مرضي0ا ل؟
ي ملحظة سيئة عن شاول ،فلم يقل
 .5أنه من
المتطلب أن يصلحوا ما قد أAهمل أثنا ال Aملك السابق ،وأن يكفuروا عن اهمالهم .ونلحظ أن داود لم يب ¡د أ u
u
A
"شاول لم يهتم أبد0ا بالتابوت ،على القل في أواخر مل œكه" ولكن قال باتضاع "لننا لم نسأل به في أيام شاول" فاعتبرنفسع مذنب0ا مع الخرين عن
هذا الهمال .أنه من الفضل أن نحكم على أنفسنا وليس على الخرين ،فالمتضعون والصالحون "يندبون نصيبهم في الذنب العام ويأخذون العار
لنفسهم" (دا  5 :9وما يليه).
v

"واركبوا تابوت ا على عجلة جديدة من بيت أبيناداب وكان Aع uزا وأخيو يسوقان العجلة1("...أيام  7 :13وما يليه).

ربما يشير كاتب الخبار بهذه الحقبة ليشدد على أهمية اللويين الذين كان من الواجب أن يكلفوا لنقل التابوت (انظر .)15 ،11 :15
إن عجلة يجرها ثيران كانت وسيلة مناسبة للفلسطينين لنقل التابوت (انظر 1صم  ،)7 :6ولكن شعب ا قد أعطى أوامر محددة في هذا المضمار
(انظر عدد  ،)15 ،11 :4فبالرغم من أنهم احتفلوا بحضور التابوت إل انهم عصوا تعليمات ا وبهذا فقد فشلوا في العتراف بوجود ا القدوس
بينهم .من كان يظن أن داود كان من الممكن ان يعمل مثل هذه الغلطة بحمل التابوت على عجلة؟ لن الفلسطينين حملوه بهذه الطريقة والتدبير
اللهي سمح بدفع العجلة ،ظن داود أنه من الممكن أن يعملوا ال ¡م œثل .ولكن يجب أن نسير طبق0ا للقاعدة وليس طبق0ا للتمثل حينما يختلف عن القاعدة،
حتى وأن كانت مثل هذه المثال قد سمحت بها العناية اللهية في ظروف خاصة .ولذلك لما لمس Aع uزا التابوت ضربه الرب ومات ،وخطية ع Auزا
تنذرنا بقوة لنتجنب الفتراض ال Aمسبuق والتسرع وعدم الهيبة أثناء التعامل مع المقدسات ،ول نظن أن حسن النية يبرر العمل الخاطيء .فمث0ل عند
التقدم من السرار المقدسة يجب أن نلحظ ونفحص قلوبنا ،لئل تAؤدي الزلة واللفة والعتياد إلى قلة الحترام .ليتنا ل نعبث في طرقنا للقتراب
من ا ،ولكن ليتنا نتقدم خلل المسيح بدالة إلى عرش النعمة ،لننا تحت تدبير الحرية والنعمة وليس تحت العبودية والرهاب ،ليت الكآبة التي
ب uدلت فرح إسرائيل بسبب عقوبة Aع uزا تذكرنا دائ 0ما أن نعبد الرب بخوف ورعدة بينما نخدم بفرح وسرور ،ليكن غيظ داود في هذه المناسبة محذر0ا
لنا لنلحظ أنفسنا حينما نكون تحت تأديب من ا لئل نتخاصم معه بد0ل من الخضوع لرادته ،ولتكن البركة التي حلuت في بيت عوبيد أدوم بسبب
ي كمن يؤمنون ان التابوت كضيف ل يسبب ضرر0ا ،وإنما كانت كلمة النجيل للبعض هي
التابوت م uشجعة لنا لنرحب بطقوس الكنيسة في بيوتنا ،أ u
"رائحة موت لموت" كما كان التابوت ل Aع uزا ،فلنقبلها نحن بفرح ومحبة وسوف تكون لنا "رائحة حياة لحياة".
ث ¢ع ¢ش ¢ر
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الث•ال¡ A
ت ¢و Aك •ل ¢رئ¡ي ƒ
وف ¢و œال ¡مئ¢ا ¡
¢و ¢شا ¢و ¢ر د¢ا Aو Aد قAو•ا ¢د الAل¡ A
س []1
¢وق¢ا ¢ل د¢ا Aو Aد ل¡ Aكل— ¢ج ¢ما ¢ع ¡ة إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل:
«إ¡ œن ¢حسAن¡ ¢ع œن ¢د Aك œم ¢و ¢كان¢ ¢ذل¡ ¢
ك ¡من ¢الر•ب— إ¡ل¡ ¢هن¢ا،
فœ ¢لنAر¡ œسل œإ¡ل¢ى Aك —ل ¡جهƒ ¢ة إ¡ل¢ى إ¡ œخ ¢وت¡ن¢ا œالب¢اق¡ين ¢ف¡ي Aك —ل أ¢ ¢ر ¡
اضي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل
¢و ¢م ¢عهA Aم œال ¢كه¢ن¢ة¢ Aوالل• ¡وي¯ون ¢ف¡ي Aمد ¡Aن ¢م ¢را ¡عي ¡ه œم ل¡ي¢ج œت¡ ¢معAوا إ¡لœ ¢ين¢ا]2[ ،
ف¢نAر¡ œج ¢ع ت¢ابAوت ¢إ¡ل¡ ¢هن¢ا إ¡لœ ¢ين¢ا ل¢ن•ن¢ا لœ ¢م ن¢سœأ¢ل œب¡ ¡ه ف¡ي أ¢ي ¡•ام ¢شا Aو ¢ل»]3[ .
ف¢ق¢ا ¢ل Aك̄ل œال ¢ج ¢ما ¢ع ¡ة ب¡أ œ ¢ن يœ ¢ف ¢علAوا ¢ذل¡ك،¢
ل• ¢ن الœ ¢م ¢ر ¢حسAن ¢ف¡ي أœ ¢عي¡ Aن ¢ج ¡ميع¡ ال •ش œع ¡
ب]4[ .
¢و ¢ج ¢م ¢ع د¢ا Aو Aد Aك •ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¡م œن ¡شيح ¡
Aور ¡مص¢ œر إ¡ل¢ى ¢م œد ¢خ ¡ل ¢ح ¢ماة¢

ا¡ ¡م œن ق¢ر œي¡ ¢ة ي¢ ¢ع ¡
ل¡يœ ¢أتAوا ب¡ت¢ابAو ¡
اري ¢م]5[ .
ت •
¢و ¢
ص ¡ع ¢د د¢ا Aو Aد ¢و Aك̄ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل إ¡ل¢ى بœ ¢عل¢ة،¢
إ¡ل¢ى ق¢ر œي¡ ¢ة ي¢ ¢ع ¡
اري ¢م ال•ت¡ي ل¡ي¢هAو ¢ذا،
ل¡يAص¡ œعدAوا ¡م œن هAن¢ا ¢
ا¡ الر•ب—
ك ت¢ابAوت• ¢
œال ¢جال¡ ¡
س ¢عل¢ى œال ¢كرAوب¡ي ¢م ال• ¡ذي Aد ¡ع ¢ي ب¡ا ¡لس ¡œم]6[ .
ا¡ ¢عل¢ى ¢ع ¢جلƒ ¢ة ¢ج ¡دي ¢د ƒة ¡م œن بœ ¢ي ¡
ت أ¢ب¡ين¢اد ¢
¢اب،
¢وأ¢ر¢ œكبAوا ت¢ابAوت• ¢
¢و ¢كانA ¢ع •زة¢ Aوأ¡ ¢خيAو ي¢سAوق¢ا ¡ن œال ¢ع ¢جل¢ة]7[ ،¢
ا¡
¢ود¢ا Aو Aد ¢و Aك̄ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل يœ ¢ل ¢عبAون ¢أ¢ ¢ما ¢م •
صنƒ A
وج ¢وأœ ¢ب ¢وا ƒ
ب¡ Aكل— ¡ع ¾ز ¢وب¡أ¢غ¢ان¡ •
ب ¢و Aدفƒ A
ي ¢و ¡عيد¢ا ƒن ¢و ¢رب¢ا ƒ
وف ¢و A
ق]8 [ .
¢ول• ¢ما ا œنت¢هAوا إ¡ل¢ى بœ ¢يد ¡
¢ر ¡كي Aدون¢ ¢م •د Aع •زة ¢ي¢ ¢ده  Aل¡يœ Aم ¡س ¢
ك الت•ابAوت، ¢
ل• ¢ن الث—ي ¢ران ¢ا œن ¢ش ¢م ¢
ت]9 [ .
ص œ
ض ¢رب¢ه¡ Aم œن أ¢ج¡ œل أ¢ن•ه ¢ Aم •د ي¢ ¢ده  Aإ¡ل¢ى الت•ابAو ¡
ضب Aالر•ب— ¢عل¢ى Aع •زة¢ ¢و ¢
ف¢ ¢ح ¡م ¢ي ¢غ ¢
ت،
ف¢ ¢مات ¢هAن¢ا ¢
ا¡]10[ .
ك أ¢ ¢ما ¢م •
ف¢ا œغت¢اظ ¢د¢ا Aو Aد ل• ¢ن الر•ب• ا œقت¢ ¢ح ¢م Aع •زة ¢ا œقت¡ ¢حاما،0
ض ¢ع «ف¡ ¢
ك œال ¢مو¡ œ
ار ¢
¢و ¢س •مى ¢ذل¡ ¢
ص Aع •زة »¢إ¡ل¢ى ه¢ ¢ذا œالي¢و¡ œم]11[ .
ك œالي¢و¡ œم ق¢ائ¡ل¢ « :0ك œيف ¢آت¡ي ب¡ت¢ابAو ¡
ا ¢ف¡ي ¢ذل¡ ¢
ا¡ إ¡ل• ¢ي؟» []12
ت •
¢و ¢خاف ¢د¢ا Aو Aد •
¢ولœ ¢م يœ ¢نقAل œد¢ا Aو Aد الت•ابAوت ¢إ¡لœ ¢ي ¡ه إ¡ل¢ى ¢م ¡دين¡ ¢ة د¢ا Aود،¢
ال ب¡ ¡ه إ¡ل¢ى بœ ¢ي ¡
ب¢ل¢ œم ¢
ت عAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م œال ¢جت— —ي]13[ .
ا¡ ¡ع œن ¢د بœ ¢ي ¡
ت عAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م ف¡ي بœ ¢يت¡ ¡ه ث¢ل¢ث¢ة ¢أœ ¢شه Aƒر.
¢وب¢ق¡ ¢ي ت¢اب A
Aوت •
¢وب¢ا ¢ر ¢
ك الر•̄ب ب¢يœت ¢عAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م ¢و Aك •ل ¢ما ل¢ه]14[ .A

ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الر•اب¡ Aع ¢ع ¢ش ¢ر
وفيه نجد أن ا انجح داود وذاع صيته وانتشر ،وقد واجه الفلسطينين مرتين وفي كل مرة كان يسأل من ا كيف يتعامل معهم ولم يعتمد على
انتصاره السابق.
فلتكن حادثة هجوم الفلسطينين ثانية على داود وسؤاله مرة ثانية من ا درس0ا لنا لنعترف بالرب :نهرب إليه في وقت المحنة ،نلتجيء إليه عندما
نAظلم ،وعندما ل نعرف ماذا نعمل نسأل مشورة أتقائه ونضع مشيئتنا تحت ارادته وتدبيره ،ونلح في الطلب ليهدينا الطريق.
وليكن سماع الصوت في أعلى شجر البطم دلي0ل لنا لنسمع حركة ا في إلهامه اللهي وتأثيرات روحه القدوس.
ك صAو ¢ر Aر Aسل 0إ¡ل¢ى د¢ا Aو ¢د
¢وأ¢ر¢ œس ¢ل ¡حي ¢را Aم ¢مل¡ A
ب أ¢رƒ œز ¢وب¢ن•ائ¡ين¢ ¢ون¢ج ¡
¢و ¢خ ¢ش ¢
•ارين ¢ل¡يœ ¢بنAوا ل¢ه Aب¢يœتا]1[ .0

¢و ¢عل¡ ¢م د¢ا Aو Aد أ• ¢ن الر•ب• قœ ¢د أœ ¢ثب¢ت¢ه ¢ Aمل¡كا ¢ 0عل¢ى إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
ت Aمت¢ ¢
صا ¡ع ¢دة¡ 0م œن أ¢ج¡ œل ¢ش œعب¡ ¡ه إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]2[ .
ل• ¢ن ¢م œمل¢ ¢كت¢ه  Aار œت¢ف¢ ¢ع œ
¢وأ¢ ¢خ ¢ذ د¢ا Aو Aد ن¡ ¢سا 0ء أ¢يœضا 0ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م ¢و ¢ول¢ ¢د أ¢يœضا  0د¢ا Aو Aد ب¢ن¡ين¢ ¢وب¢ن¢ا ƒ
ت]3[ .
¢وه¡ ¢ذ ¡ه أœ ¢س ¢ما Aء ال¢و œل¡ ¢د ال• ¡ذين¢ ¢كانAوا ل¢ه Aف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م:
ع ¢و Aشوب¢اب¢ Aون¢اث¢ان¢ Aو Aسلœ ¢ي ¢مان]4[ A
¢ش ¯مو A
ع ¢وأ¢ل¡ف¢ال¢ط]5[ A
¢وي¡ب œ¢حا Aر ¢وأ¢ل¡ي Aشو A
¢ون¢ A
وجه¢ Aون¢افA ¢ج ¢وي¢اف¡ي Aع []6
ع ¢وأ¢ل¡يف¢ل¢ط]7[ .A
¢وأ¢ل¡ي ¢ش ¢م Aع ¢وب¢ ¢ع œلي¢اد¢ا A
¢و ¢س ¡م ¢ع œالف¡ل¡س ¡
œطين¡ي¯ون ¢أ• ¢ن د¢ا Aو ¢د قœ ¢د Aم ¡س ¢ح ¢مل¡كا ¢ 0عل¢ى Aك —ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
ف¢ ¢
ص ¡ع ¢د Aك̄ل œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين ¢ل¡يAف¢ت— Aشوا ¢عل¢ى د¢ا Aود.¢
¢ول• ¢ما ¢س ¡م ¢ع د¢ا Aو Aد ¢خ ¢ر ¢ج ¡ل œست¡ œقب¢ال¡ ¡ه œم]6[ .
ف¢ ¢جا ¢ء œالف¡ل¡س ¡
œطين¡ي¯ون¢ ¢وا œنت¢ ¢شرAوا ف¡ي ¢وا ¡دي ال •رف¢ائ¡ي—ين]9[ . ¢
ا¡« :أ¢أ¢ص¢ œع Aد ¢عل¢ى œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين ¢ف¢تœ ¢دفA ¢عهœ Aم ل¡ي¡ ¢دي؟»
ف¢ ¢سأ ¢ ¢ل د¢ا Aو Aد ¡من• ¢
ف¢ق¢ا ¢ل ل¢ه Aالر•̄ب« :اص¢ œع œد ف¢أœ ¢دف¢ ¢عهœ Aم ل¡ي¡ ¢دك]10[ .»¢
ص ¡عدAوا إ¡ل¢ى بœ ¢ع ¡ل ف¢ ¢را ¡
صي ¢م ¢و ¢
ف¢ ¢
ض ¢رب¢هœ Aم د¢ا Aو Aد هAن¢اك.¢
ا Aأœ ¢عد¢ائ¡ي ب¡ي¡ ¢دي ¢كا œقت¡ ¢ح ¡ام œال ¡مي¢ا ¡ه».
¢وق¢ا ¢ل د¢ا Aود« :Aق¡ ¢د ا œقت¢ ¢ح ¢م •
ض ¡ع «بœ ¢ع ¢ل ف¢ ¢را ¡
ك œال ¢مو¡ œ
ك ¢دعAوا ا œس ¢م ¢ذل¡ ¢
ل¡ ¢ذل¡ ¢
صي ¢م»]11[ .
ت ب¡الن• ¡
¢وت¢ ¢ر Aكوا هAن¢ا ¢
ار]12[ .
ك آل¡ه¢ت¢هœ Aم ،ف¢أ¢ ¢م ¢ر د¢ا Aو Aد ف¢أAح¡ œرقœ ¢
ث• Aم ع¢ا ¢د œالف¡ل¡س ¡
œطين¡ي¯ون ¢أ¢يœضا¢ 0وا œنت¢ ¢شرAوا ف¡ي œال ¢وا ¡دي]13[ .
ا¡،
ف¢ ¢سأ ¢ ¢ل أ¢يœضا  0د¢ا Aو Aد ¡من• ¢
ا« :Aل ¢ت¢ص¢ œع œد ¢و ¢را ¢ءهœ Aم،
ف¢ق¢ا ¢ل ل¢ه• A
ت¢ ¢ح •ول¢ œع œنهœ Aم ¢وه¢ل• Aم ¢علœ ¢ي ¡ه œم Aمق¢اب¡ ¢ل أœ ¢ش ¢ج ¡
ار œالب¢ Aكا]14[ .
Aوس أœ ¢ش ¢ج ¡
ت ف¡ي Aرؤ ¡
اخرAج¡ œحين¢ئ¡ ƒذ ل¡ œل ¢حر¡ œ
¢و ¡ع œن ¢د ¢ما تœ ¢س ¢م Aع ¢
صو œت¢ ¢خط¢ ¢وا ƒ
ب،
ار œالب¢ Aكا فœ ¢
ضر¡ œ
ك ل¡ ¢
ا ¢يœ ¢خ Aر Aج أ¢ ¢ما ¢م ¢
ب ¢م ¢حل• ¡ة œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين]15[ .» ¢
ل• ¢ن •
ا،A
ف¢ف¢ ¢ع ¢ل د¢ا Aو Aد ¢ك ¢ما أ¢ ¢م ¢ره• A
¢و ¢
ض ¢ربAوا ¢م ¢حل•ةœ ¢الف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين¡ ¢م œن ¡ج œبعAون ¢إ¡ل¢ى ¢جا ¢ز ¢ر]16[ .
¢و ¢خ ¢ر ¢ج ا œس Aم د¢ا Aو ¢د إ¡ل¢ى ¢ج ¡ميع¡ ال¢ ¢ر ¡
اضي،
¢و ¢ج ¢ع ¢ل الر•̄ب هœ ¢يب¢ت¢ه ¢ Aعل¢ى ¢ج ¡ميع¡ ال¢ Aم ¡م]17[ .

" vوعمل داود لنفسه بيوت0ا في مدينة داود وا uعد مكان0ا لتابوت ا ونصب له خيمة .حينئذ قال داود ليس لحد أن يحمل تابوت ا إل• اللويين لن
الرب إنما اختارهم لحمل تابوت ا ولخدمته إلى البد (1أيام  2-1 :15إلخ).
والن يصلح داود غلطته السابقة ،فبعد وقت قصير من محاولته الولى لحضار تابوت ا اكتشف داود السبب في غضب ا .ربما كان هذا إشارة
إلى البركة التي حلuت على بيت القهاتي بسبب التابوت ،ولكن بل شك حيث أنه دائ 0ما مستعد ليسأل من ا فقد فعل هكذا في هذه المرة ،فالمرة الولى
لتحريك التابوت وحمله كانت كارثة لنها لم تœ Aعه¢د للويين.
" vفتقدس الكهنة واللويون ليصعدوا تابوت الرب إله إسرائيل .وحمل بنو اللويين تابوت ا كما أمر موسى حسب كلم الرب بالعصى على
اكتافهم .وأمر داود رؤساء اللويين أن يوقفوا اخوتهم المغنيين بآلت غناء بعيدان ورباب وصنوج مس uمعين برفع الصوت الفرح"(1أخبار :15
 16 ،14إلخ).
نلحظ أن اللويين والكهنة تقuدسوا (عدد  )14وكانوا مستعدين لحمل التابوت على أكتافهم حسب الناموس (عدد  .)15كثيرون ممن يAهملون في
واجبهم إذا ما أœ Aنذروا بصدق فإنهم يAص œل¢حون ويعملون بطريقة أفضل ،فالعقوبة التي حلuت ب Aع uزا جعلت الكهنة أكث حرص0ا لتقديس أنفسهم ،أي
يتطهروا من الزغل الروتيني ويتأهبوا لخمة ا بالجدية لكيما يفيضوا هيبة على الشعب ،فالبعض يصبحون مث0ل صالح0ا لكيما يتمثل الخرون بهم.
[وقد تAعين أناس0ا Aمدبرين لكي يكونوا مستعدين لستقبال التابوت بكل تعبيرات الفرح (عدد .])16
وقد أمر داود رؤساء اللويين أن يدعوا الذين يعرفون عنهم المهارة في الخدمة ،فأوائل المدعويين مغنيين (عدد  )17لهم صلة بالمزامير :هيمان
(مز  )88وآساف (مز  )83 -73وإيثان (مز  ،)89وأخذوا يصوتون بصنوج نحاس(عدد  ،)19وآخرون بالرباب (عدد  ،)20وأخرون بالعيدان
ي على نوته أعلى أو أخفض من الخرين حسب قواعد الكونسرتو (عدد  ،)21وبعض الكهنة ينفخون بالبواق (عدد  )24كما
على القرار للمامة أ u
كانت العادة أثناء نقل التابوت (عد  )8 :10وفي العياد المقدسة (مز  .)81الربعة عشر مزمورا التي للمصاعد (مز  )134 ،120ربما استخدمت
في صورتها الولى أثناء هذه المناسبة على أن بعض التغيرات قد تكون قد طرأت عليها فيما بعد ،وسواء استAخدموا أم ل فإنه يوجد صدى لمثل هذه
الوتار كما لو كانت قد لAحuنت من هذه المزامير وغيرها .مثل هذه الطريقة لتسبيح وحمد ا لم تكن مستخدمة حتى ذاك الوقت ،ولكن داود بما أنه
نب uي وضعها بتدبير إلهي وأضاف إليها فرائض جسدية أخرى كما اسماها بولس الرسول (عب .)10 :9
البعض تعينوا أن يكونوا بوابين (عدد  )18وآخرون تعينوا حافظي أبواب للتابوت (عدد  )24 ،23وواحد منهم كان عوبيد أدوم الذي اعتبر هذا
موضع شرف ومكافأة له على العناية التي أعطاها للتابوت عندما حفظه في بيته ثلثة أشهر ،ويرى أحد الباء أن وجود التابوت في بيت عوبيد
أدوم لمدة ثلثة أشهر كان رم 0زا واشارة لمكوث التابوت العقلي (السيدة العذراء والدة الله الكلمة) في بيت زكريا واليصابات لمدة ثلثة أشهر (لو
.)56 :1
" vوكان داود وشيوخ إسرائيل ورؤساء اللوف هم الذين ذهبوا لصعاد تابوت عهد الرب من بيت عوبيد آدوم بفرح .ولما أعان ا اللويين
حاملي تابوت عهد الرب ذبحوا سبعة عجول وسبعة كباش"(1أيام .)26 -25 :15
وهنا نجد تسجي0ل لهيبة المناسبة ،فقد كان موكب انتصار عظيم وسار من منزل عوبيد آدوم إلى مدينة داود.
.1ا أعان اللويين الذين حملوا التابوت ،في الواقع لم يكن التابوت ذا حمل ثقيل بحيث يحتاج حاملوه إلى مساعدة غير عادية ،ولكن:
أ .يستحسن أن نلحظ المساعدة المرتبة من العناية اللهية حتى في الموقف التي في نطاق قدرتنا الطبيعية ،فلو لم يعيننا الرب ل يمكن أن تخطو
خطوة.
ب .يجب أن نستمد معونة خاصة لداء خدماتنا الدينية (أنظر أع  ،)22 :26فكل كفايتنا للخدمات المقدسة تأتي من ا.
ي أنه شجعهم ولشى خوفهم ،وقوuى
ج .حينما تذكر اللويون العقوبة التي حلuت بعزا ربما ابتدأوا يرتجفون عند حمل التابوت ،لكن ا أعانهم أ u
إيمانهم.
ت ¡ًركنا
ي خطأ .إذا ما قمنا بأ u
د .ا ساعدهم ليقوموا بالعمل بنظام وجدية دون أن يرتكبوا أ u
ي واجب ديني فيجب أن نAرجع المعونة ل لنه إن A
لنفسنا قد تسقط في أخفاقات جسيمه ،فخدام ا الذين يحملون آنية الرب يحتاجون إلى معونة خاصة في خدمتهم لكيما يتمجد ا فيهم وكنيسته
تستنار بهم ،فإذا أعان ا اللويين يجني الشعب الفائدة.
 .2لما اختبروا وجود ا معهم (في حضرة التابوت) قدموا له ذبائح تسبيح (عدد  ،)26وفي هذا أعانهم ا أيض0ا .لقد قدموا هذه العجول والكباش
ربما عن طريق التكفير عن الخطأ السابق لكيما ل تAذكر ضدهم الن وأيض0ا عن طريق العتراف بالمعونة التي حصلوا عليها الن.
 .3كان هناك تعبيرات عظيمة عن الفرح :فقد صدعت الموسيقى المقدسة ،ورقص داود ،ورنم المغنون ،وصاح الشعب (عدد  )28 -27وهذا ذكر
أيض0ا في (2صم  .)15 -14 :6نتعلم من هذا:

أ .أننا نخدم سيد0ا صالح0ا ويAس¯ر أن خدامه يرنمون أثناء عملهم.
ب .أوقات النهضة الشعبية يجب أن تكون أوقات فرح للشعب ،فالذين ل يستحقون التابوت هم الذين ل يفرحون به.
حط من كرامة أعظم الناس أن يAظهروا غيرتهم لعمال العبادة ،فميكال ابنة شاول الملك والتي صارت أول زوجة لداود عندما رأته
ج .أنه ليس ¯
Aمظهر0ا حماسة وفرحة لخدمة الرب فكرت في قلبها أنه متعصب ديني0ا .نحن في حاجة إلى أناس مثل داود في أيامنا وليست الحاجة إلى تعصب بل
إلى فرح فائض من قلب وحياة شعب ا .هذه الرسالة العظيمة في (أصحاح .)15

ا¢ل¢ص¢ œحا Aح œالخ¢ا ¡مس¢ Aع ¢ش ¢ر
¢و ¢ع ¡م ¢ل د¢ا Aو Aد ل¡نœ ¢ف ¡س ¡ه بAيAوتا  0ف¡ي ¢م ¡دين¡ ¢ة د¢ا Aود،¢
¢وأ¢ ¢ع •د ¢م ¢كانا  0ل¡ت¢ابAو ¡
ص ¢
ا¡ ¢ون¢ ¢
ب ل¢ه¢ Aخ œي ¢مة]1[ .0
ت •
¡حين¢ئ¡ ƒذ ق¢ا ¢ل د¢ا Aود« :Aل¢ي ¢
ا¡ إ¡ل• ل¡ل• ¡وي—ين، ¢
œس ل¢ ¢ح ƒد أœ ¢ن ي¢ح¡ œم ¢ل ت¢ابAوت• ¢
اخت¢ا ¢رهœ Aم ل¡ ¢ح œم ¡ل ت¢ابAو ¡
ا¡ ¢ول¡ ¡خ œد ¢مت¡ ¡ه إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د»]2[ .
ل• ¢ن الر•ب• إ¡ن• ¢ما œ
ت •
¢و ¢ج ¢م ¢ع د¢ا Aو Aد Aك •ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل إ¡ل¢ى أAو Aر ¢شل¡ي ¢م
ل¢ج¡ œل إ¡ص¢ œعا ¡د ت¢ابAو ¡
ت الر•ب— إ¡ل¢ى ¢م ¢كان¡ ¡ه ال• ¡ذي أ¢ ¢ع •ده Aل¢ه]3[ .A
ف¢ ¢ج ¢م ¢ع د¢ا Aو Aد ب¢ن¡ي ه¢ارAون¢ ¢والل• ¡وي—ين]4[ . ¢
¡م œن ب¢ن¡ي ق¢ه¢ات ¢أ ¡
وريئ¡ي ¢ل ال •رئ¡ ¢
يس¢ ،وإ¡ œخ ¢وت¢ه¡ Aمئ¢ة¢ 0و ¡ع œش ¡رين]5[ . ¢
A
¡م œن ب¢ن¡ي ¢م ¢ر ¡
اري ¢ع ¢ساي¢ا ال •رئ¡ ¢
يس¢ ،وإ¡ œخ ¢وت¢ه ¡ Aمئ¢تœ ¢ي ¡ن ¢و ¡ع œش ¡رين]6[ . ¢
¡م œن ب¢ن¡ي ¢جرA œشو ¢م يAوئ¡ي ¢ل ال •رئ¡ ¢
يس¢ ،وإ¡ œخ ¢وت¢ه ¡ Aمئ¢ة¢ 0وث¢ل¢ث¡ين]7[ . ¢
يصاف¢ان¢ ¢ش ¢م œعي¢ا ال •رئ¡ ¢
¡م œن ب¢ن¡ي أ¢ل¡ ¢
يس¢ ،وإ¡ œخ ¢وت¢ه¡ Aمئ¢تœ ¢ي ¡ن]8[ .
¡م œن ب¢ن¡ي ¢ح œبرAون ¢إ¡يل¡يئ¡ي ¢ل ال •رئ¡ ¢
يس¢ ،وإ¡ œخ ¢وت¢ه Aث¢ ¢مان¡ين]9[ . ¢
¢اب ال •رئ¡ ¢
¡م œن ب¢ن¡ي ع —Aزيئ¡ي ¢ل ¢ع —مين¢اد ¢
يس¢ ،وإ¡ œخ ¢وت¢ه ¡ Aمئ¢ة¢ 0و œاثن ¢œي ¢ع ¢ش ¢ر]10[ .
¢و ¢دع¢ا د¢ا Aو Aد ¢
صادAو ¢
ق ¢وأ¢ب¡ي¢اث¢ا ¢ر œال ¢كا ¡هنœ ¢ي ¡ن
¢والل• ¡وي—ين ¢أ ¡
وريئ¡ي ¢ل ¢و ¢ع ¢ساي¢ا ¢ويAوئ¡ي ¢ل ¢و ¢ش ¢م œعي¢ا ¢وإ¡يل¡يئ¡ي ¢ل ¢و ¢ع —مين¢اد ¢
¢اب []11
A
¢وق¢ا ¢ل ل¢هœ Aم« :أœ ¢نتœ Aم Aر Aؤوس Aآب¢ا ¡ء الل• ¡وي—ين، ¢
ف¢ت¢ق• ¢دسAوا أœ ¢نتœ Aم ¢وإ¡ œخ ¢وتA Aك œم
ت ل¢ه]12[ .A
œث أœ ¢ع ¢د œد A
¢وأ¢ص¡ œعدAوا ت¢ابAوت ¢الر•ب— إ¡ل¡ ¢ه إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل إ¡ل¢ى ¢حي A
ل¢ن•ه Aإ¡ œذ لœ ¢م تA ¢كونAوا ف¡ي œال ¢م •ر ¡ة الAول¢ى،
ا œقت¢ ¢ح ¢من¢ا الر•̄ب إ¡ل¢هAن¢ا،
ب œال ¢مر œس ¡
ل¢ن•ن¢ا لœ ¢م ن¢سœأ œ ¢له¢ Aح ¢س ¢
Aوم»]13[ .
ف¢ت¢ق• ¢د ¢
س œال ¢كه¢ن¢ة ¢ Aوالل• ¡وي¯ون ¢ل¡يAص¡ œعدAوا ت¢ابAوت ¢الر•ب— إ¡ل¡ ¢ه إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]14[ .

ا¡ ¢ك ¢ما أ¢ ¢م ¢ر Aمو ¢سى ¢ح ¢س ¢
ب ¢كل¡ ¢م الر•ب—
¢و ¢ح ¢م ¢ل ب¢نAو الل• ¡وي—ين ¢ت¢ابAوت• ¢
ب¡ œال ¡ع ¡
ص —ي ¢عل¢ى أœ ¢كت¢اف¡ ¡ه œم]15[ .
¢وأ¢ ¢م ¢ر د¢ا Aو Aد رAؤ¢ ¢سا ¢ء الل• ¡وي—ين ¢أœ ¢ن يAوق¡فAوا إ¡ œخ ¢وت¢هA Aم œال Aم ¢غن—ين ¢ب¡آل¡ ¢
ت ¡غن¢ا ƒء،
ت ب¡ف¢ ¢ر ƒ
صنƒ A
وجA ،م ¢س —م ¡عين ¢ب¡ ¢ر œف ¡ع الص•و¡ œ
ب¡ ¡عيد¢ا ƒن ¢و ¢رب¢ا ƒ
ب ¢و A
ح]16[ .
ف¢أ¢و œق¢ف ¢الل• ¡وي¯ون¢
هœ ¢ي ¢مانœ ¢بن ¢يAوئ¡ي ¢ل،
¢و ¡م œن إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه آ ¢سافœ ¢بن ¢ب¢ ¢ر œخي¢ا،
¢و ¡م œن ب¢ن¡ي ¢م ¢ر ¡
اري إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه œم إ¡يث¢انœ ¢بن ¢قAو ¡شي•ا]17[ ،
¢و ¢م ¢عهœ Aم إ¡ œخ ¢وت¢هœ Aم الث• ¢وان¡ ¢ي:
ز¢ ¢ك ¡ري•ا ¢وبœ ¢ين¢ ¢وي¢ع ¡
وث ¢وي¡ ¢حيئ¡ي ¢ل ¢و Aعن— ¢ي ¢وأ¢ل¡ ¢
يآب ¢وب¢ن¢اي¢ا
œزئ¡ي ¢ل ¢و ¢ش ¡مي ¢را Aم ¢
¢و ¢مع ¡
œسي•ا ¢و ¢مت• œثي¢ا ¢وأ¢ل¡يفœ ¢لي¢ا ¢و ¢مقœ ¢ني¢ا ¢وعAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م ¢وي¡ ¢عيئ¡ي ¢ل œالب¢و•اب¡ين]18[ . ¢
س ل¡لت• œس ¡م ¡
صن¡ A
وج ن¢ Aحا ƒ
¢و œال Aم ¢غن¯ون ¢هœ ¢ي ¢مان¢ Aوآ ¢ساف¢ Aوإ¡يث¢ان Aب¡ A
يع]19[ .
وث ¢وي¡ ¢حيئ¡ي Aل ¢و Aعن—ي ¢وأ¢ل¡ي¢ابAو ¢و ¢م œع ¡سي•ا
¢وز¢ ¢ك ¡ري•ا ¢وع —Aزيئ¡ي Aل ¢و ¢ش ¡مي ¢را Aم A
ب ¢عل¢ى œال ¢ج ¢وا ¡
¢وب¢ن¢اي¢ا ب¡ال •رب¢ا ¡
ب]20[ .
¢و ¢مت• œثي¢ا ¢وأ¢ل¡يفœ ¢لي¢ا ¢و ¢مقœ ¢ني¢ا ¢وعAوب¡ي Aد أ¢دAو ¢م ¢وي¡ ¢عيئ¡ي Aل ¢و ¢عز ¢œزي¢ا ب¡ œال ¡عيد¢ا ¡ن
¢عل¢ى œالق¢ ¢ر ¡
ار ل¡ ¡
ل ¢ما ¢م ¡ة]21[ .
¢و ¢كنœ ¢ني¢ا ¢رئ¡يس Aالل• ¡وي—ين¢ ¢عل¢ى œال ¢ح œم ¡ل Aمر¡ œشدا 0ف¡ي œال ¢ح œم ¡ل ل¢ن•ه ¢ Aكان¢ ¢خب¡يرا]22[ .0
¢وب¢ ¢ر œخي¢ا ¢وأœ ¢لق¢ان¢ة Aب¢و•اب¢ا ¡ن ل¡لت•ابAو ¡
ت]23[ .
¢و ¢شبœ ¢ني¢ا ¢ويAو ¢شاف¢اط¢ Aون ¢œثن¢ئ¡ي Aل ¢و ¢ع ¢ما ¢سا A
ي ¢و ¢ز ¢ك ¡ري•ا ¢وب¢ن¢اي¢ا ¢وأ¢ل¡ي ¢ع ¢ز Aر œال ¢كه¢ن¢ة A
يœ ¢نفA Aخون ¢ب¡الœ ¢ب ¢و ¡
اق أ¢ ¢ما ¢م ت¢ابAو ¡
ا¡،
ت •
¢وعAوب¡ي Aد أ¢دAو ¢م ¢وي¡ ¢حي•ى ب¢و•اب¢ا ¡ن ل¡لت•ابAو ¡
ت]24[ .
¢و ¢كان ¢د¢ا Aو Aد ¢و AشيAو Aخ إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢و Aر ¢ؤ ¢سا Aء الAل¡ A
وف
هA Aم ال• ¡ذين¢ ¢ذه¢بAوا ¡لص¢ œعا ¡د ت¢ابAو ¡
ت ¢ع œه ¡د الر•ب— ،
ت عAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م ب¡ف¢ ¢ر ƒ
¡م œن بœ ¢ي ¡
ح]25[ .
ا Aالل• ¡وي—ين¢ ¢حا ¡مل¡ي ت¢ابAو ¡
ت ¢ع œه ¡د الر•ب—
¢ول• ¢ما أœ ¢عل¢ن• ¢
Aول ¢و ¢س œب ¢عة¡ ¢كب¢ا ƒ
¢ذب¢حAوا ¢س œب ¢عةA ¢عج ƒ
ش]26[ .
¢و ¢كان ¢د¢ا Aو Aد ل¢ب¡سا A 0جب•ة¡ 0م œن ¢كت•ا ƒن،
¢و ¢ج ¡مي Aع الل• ¡وي—ين¢ ¢حا ¡مل¡ين ¢الت•ابAوت، ¢

¢و œال Aم ¢غن¯ون¢ ¢و ¢كنœ ¢ني¢ا ¢رئ¡يسœ Aال ¢ح œم ¡ل ¢م ¢ع œال Aم ¢غن—ين. ¢
¢و ¢كان¢ ¢عل¢ى د¢ا Aو ¢د أ¢فAو ±د ¡م œن ¢كت•ا ƒن]27[ .
ف¢ ¢كان¢ ¢ج ¡مي Aع إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل يAص¡ œع Aدون ¢ت¢ابAوت¢ ¢ع œه ¡د الر•ب— ب¡هAت ƒ
¢اف،
اق ¢والص¯ ن¡ A
ت ال¢ص¢ œو ¡
ار ¢والœ ¢ب ¢و ¡
ص —وتAون ¢ب¡ال •رب¢ا ¡
صو¡ œ
وج ي¢ A
¢وب¡ ¢
ب ¢و œال ¡عيد¢ا ¡ن]28[ .
Aوت ¢ع œه ¡د الر•ب— ¢م ¡دين¢ة ¢د¢ا Aو ¢د
¢ول• ¢ما ¢د ¢خ ¢ل ت¢اب A
ت ¢شا Aو ¢ل ¡منœ ¢ال Aك •و ¡ة
ت ¡مي ¢كا Aل ب¡ œن A
أœ ¢ش ¢رفœ ¢
ف¢ ¢رأ¡ ¢
ت œال ¢مل¡ ¢
ك د¢ا Aو ¢د ي¢ر œقAص¢ Aويœ ¢ل ¢عب، A
ف¢اح œت¢ق¢ ¢ر œته  Aف¡ي قœ ¢لب¡ه¢ا]29[ .

نجد فيه أن التابوت قد Aوضع في الخيمة التي نصبها له داود ،ونرى أن داود قد جuهز للعناية المستديمة به.
" vوادخلوا تابوت ا واثبتوه في وسط الخيمة التي نصبها له داود وقربوا محرقات وذبائح سلمة أمام ا .ولما انتهى داود من أصعاد
المحرقات وذبائح السلمة بارك الشعب باسم الرب .وقسم على كل آل إسرائيل من الرجال والنساء على كل إنسان رغيف خبز وكأس خمر وقرص
زبيب .وجعل أمام تابوت الرب من اللويين خدا 0ما ولجل التنكير والشكر وتسبيح الرب إله إسرائيل1(.أيام  4 ،1 :16إلخ)
لقد كان يو 0ما عظي 0ما ومناسبة مبهجة عندما أAثبت تابوت ا بالسلمة في الخيمة التي جهزها داود ،هذا الرجل الصالح كان قلبه على التابوت ولم
يستطع أن ينام مطمئن0ا إل u0بعد أن وجد له مكان0ا (مز .)5 -4 :132
 .1أحوال التابوت أصبحت الن:
أ .أفضل مما كانت عليه قب0ل حينما كان التابوت موضوع0ا في قرية صغيرة في وسط الحقول والغابات .والن قد نقل إلى مكان عام في مدينة
الملكية حتى يراه كل أحد .لقد كان مه 0مل كإناء منبوذ والن يAخدم بتبجيل ،ويAسأل ا به .لقد كان في حجرة في بيت خاص يستمتع به عدد قليل على
سبيل المجاملة ولكن الن أصبح له مسكن0ا خاص0ا .وحده يحتل وسطه وليس ركن0ا منزوي0ا في بيت .يجب أن نلحظ أن كلمة ا ومقدساته ولو
انحجبت لوقت لكن أخير0ا سوف Aتشرق من الظلمة.
ب .ومع ذلك فإن الصول الن أقل كثير0ا كما هو متوقع في ال Aملك التالي حيث بAنى الهيكل .إن الخيمة التي نصبها داود كانت موضع0ا ولكنه الخيمة
والهيكل الذي طالما ترنم به في مزاميره فداود الذي نصب خيمته واستمر ثابت0ا في خدمته كان أفضل بكثير من سليمان ابنه الذي بنى هي 0كل ولكنه
أعطاه ظهره في النهاية .وقد صدق من قال "إن أفقر أيام الكنيسة هي أب¯رها".
 .2لما تثبت التابوت بالقرب منه تمتع داود براحة البال ،والن نرى كيف يعتني به:
أ .لكي يتمجد ا به أعطى داود الكرامة ل في هذه المناسبة بطريقتين:
 .1بالذبائح (عدد  ،)1والمحرقات تمجيد0ا لكمال ا ،وذبائح سلمة اعتراف0ا بأفضال ا.
 .2بالتسبيح ،فقد uعين لويين ليسجلوا هذه المناسبة في ترنيمة لفائدة الخرين أو ليحتفلوا هم أنفسهم بشكر وتسبيح إله إسرائيل (عدد  .)4يجب أن
كل أفراحنا تعبuر عن الشكر ل الذي منه نستلم كل راحتنا.
ب .لكيما يكون للشعب الفرح والتمتع بقدسية هذا اليوم ،أعطاهم داود كل ما يستحق الحضور فأعطى ليس فقط منحة ملكية (عدد  )3كانت رم 0زا
للتناول في سر الفخارستيا والتي أظهر داود فيها كرمه لشعبه كما وجد هو نعمة لدى ا (فهؤلء الذين يفيض قلبهم بالفرح يجب أن يكونوا
مفتوحي البدي) ،بل أعطاهم أيض0ا البركة باسم الرب كأب وبنى (عدد  ،)2فقد صلى إلى ا من أجلهم ،واستودعهم لنعمته ،كما يقول الترجوم
"باسم كلمة الرب ،الكلمة البدي ،الذي هو يهوه ،ومنه تأتي لنا كل بركة".

" vحينئذ في ذلك اليوم أ 0ول جعل داود يحمد الرب بيد آساف واخواته .احمدوا الرب .ادعوا باسمه  .اخبروا في الشعوب بأعماله"(1أيام -7 :16
 8إلخ).
نجد هنا مزمور الشكر الذي ألuفه داود بالروح وسلuمه لرئيس المغنيين لكيما يAل¢حuن في المناسبة الشعبية لدخول التابوت في المكان المعد له.
Aويظن أن داود رتب هذا المزمور لكي يرت—ل يومي0ا في خدمة الهيكل ،فمهما رتلوا من مزامير أخرى يجب أن ل يستثنوا هذا المزمور.
فداود ألuف مزامير كثيرة قبل هذا (بعضها في وقت المتاعب التي عاناها من شاول) ،أما هذا فقد ألفه وأعطاه لساف للستعمال في الهيكل ،وأجزاء
من هذا اللحن نجدها مكررة في ثلثة أجزاء أخرى من المزامير( :أعداد 22 ،8؛ في مز 15 ،1 :105؛ أعداد  33 -22في مز 3 ،1 :96؛ أعداد
 36 ،34في مز  ،)48 -47 ،1 :106هكذا فعل أيض0ا آباء الكنيسة عندما ألuفوا اللحان الموجودة في البصلمودية المقدسة (راجع كتاب
البصلمودية اليومية) .واللحن الحالي يمكن أن نأخذه كنموذج لشكر الرب (عدد  )7فهذا واجب عظيم نحتاج أن نتنبه له ونحتاج المعونة:
 .1ليت ا يتمجد في كل تسبيحاتنا وكرامته تكون مركز أقوالنا ،ليتنا نمجده بشكرنا (أحمدوا الرب) ،بصلواتنا (أدعوا باسمه ،عدد  ،)8بترانيمنا
(غنوا له) ،بأحديثنا (تحادثوا بكل عجائبه ،عدد  ،)9دعونا نمجده كإله عظيم و Aمسuبح جد0ا (عدد  ،)25كإله عالي (فوق جميع اللهة) ،كإله واحد (لن
كل آلهة المم أصنام ،عدد  .)26دعونا نمجده كأكثر بهاء وبركة (الجلل والبهاء أمامه عدد  ،)27كخالق (الرب صنع السموات) ،كحاكم لكل
الخليقة (في كل الرض أحكامه ،عدد  ،)14وكمن لنا وحدنا فهو الرب إلهنا.
لذلك يجب أن نهب الرب مجد اسمه (عدد .)29 -28
 .2ليت الجميع يستنيروا ويتعلموا .اخبروا في الشعوب بأعماله (عدد  ،)8حدثوا المم بمجده (عدد  ،)24ليتعرف عليه المتغربون عنه ،ليقدموا له
الولء والعبادة ،لذلك يجب أن نعمل لنتشار ملكوته بين الناس لترتعد أمامه جميع الرض (عدد .)30
 .3ليتنا نتشجع لننتصر ونفتخر بال ونثق فيه ،فالذين يمجدون اسم ا يسمح لهم أن يفتخروا في اسمه (عدد  ،)10ليقيuموا أنفسهم على قدر علقتهم
بال ويتجرأوا للحصول على مواعيده لهم ،لتفرح قلوب الذين يطلبون الرب وبالكثر الذين وجدوه ،أطلبوا وجهه وقوته أي uاطلبوه في تابوت قوته
حيث يظهر فيه.
 .4ليكن العهد البدي هو موضع فرصنا وتسبيحنا (عدد  )15وفي موضع مقابل :ذكر إلى الدهر عهده (مز  ،)8 :105وحيث أن ا ل ينساه أبد0ا
فكذلك نحن يجب علينا أيض0ا .لقد أمر ا بعهده وهو يحثنا أن نطيع وصاياه لنه له السلطة أن يعطي الوعد والقدرة على تنفيذه .وهذا العهد كان
قدي 0ما ولكن لن يAنسى أبد0ا .لقد قطعه ا مع ابراهيم واسحق ويعقوب الذين ماتوا من القديم (أعداد  ،)18 ،16ولكن مازال جديد0ا للنسل الروحي
ومواعيده نافذة.
 .5ليتنا نتذكر بالشكر والتسبيح مراحم ا قدي 0ما لبائنا وأجدادنا ،ونتذكر كيف حافظ ا على البطاركة عندما كانت أحوالهم غير مستقرة وعندما
جاءوا نزلء وغرباء في كنعان ،ولما كانوا قلة ومن الممكن ابتلعها بسهولة ،لما كانوا في ترحال مستمر معرضون للخطر ،ولما تحuرش بهم
كثيرون وأرادوا ازعاجهم لكن لم يسمح ا لحد أن يؤذيهم ول حتى من الكنعانيين ،والفلسطينين ،والمصريين ،فملوك مثل فرعون وأبيمالك Aوب uخوا
وضAربوا بسببهم ،فهم كانوا ممسوحين من ا ،مقدسين بنعمته ،مقدسين لمجد اسمه ،واستلموا مسحة الروح .كانوا أنبياءه المسترشدين فيما ل لتعليم
الخرين فالنبياء كانوا ممسوحين (1ملوك  )16 :19لذلك إذا ¢مس•هم أحد فقد مس uحدقة عين ا ،وإذا ضر•هم أحد يؤدي ذلك لهلكه (أعداد ،19
.)22
 .6ليكن الخلص العظيم الذي لربنا هو الموضوع الخاص لتسبيحاتنا (عدد " .)23خبuروا ببشارة خلصه يو 0ما فيو 0ما ،أي uوعد الخلص الذي
للمسيح ،فلنا الحق أن نتهلل به يو 0ما فيو 0ما لننا ننهل منه يومي0ا وهو موضوع ل يمكن أن يفرغ أبد0ا.
.7لنسبح ا بالعناية الدائمة لمقدساته التي عيuنها .احضروا تقدمة "آنذاك من ثمار الرض ،أما الن فثمار شفاهنا من القلب (عب  ،)15 :3واسجدوا
للرب في زينة مقدسة"(عدد  )29فالقداسة هي بهاء الرب وبهاء كل النفوس المقدسة وكل الخدمات الخاصة بالسرار.
 .8ليكن ملكوت ا سبب مهابة وفرح للشعب جميعه .ليتنا نهابه" :ارتعدي أمام الرب يا كل الرض ،وليتنا نفرح به ".لتفرح السموات وتبتهج لن
الرب يملك وقد ثبت المسكونة فل تتزعزع (أعداد .)31 -30
 .9ليكن منظر الدينونة القادمة حاث0ا لنا لسرور غامر ،ولتفرح الرض والبحر والحقول والغابات لمجيء يوم الرب العظيم ليدين الرض (عدد -32
.)33
 .10وفي وسط تسبيحاتنا ليتنا ل ننسى أن نصلي لجل نجاة القديسين وخدام ا الذين في شدة (عدد " :)35نجنا يا ا مخلصنا ،أجمع شملنا وانقذنا
من الوثنيين ،نحن المشتتين والمضطهدين" وعندما نكون في فرح بنعم ا علينا يجب أن نتذكر اخوتنا المذلولين ونصلي لجل خلصهم ونجاتهم
كما نصلي لجل أنفسنا ،فنحن أعضاء بع 0
ضا لبعض ،ولذا عندما نغني "يارب خلصهم" يليق بنا بالحرى أن نقول "يارب خلضنا" وأخير0ا فيجب
أن يكون ا هو اللف والياء في تسبيحنا ،فداود يبدأ (عدد " :)8احمدوا الرب" ،ويختم (عدد " :)36مبارك الرب" ،وحيث نجد في الموضع الذي
اقتAبست منه هذه التسبحة (مز  )48 :106الضافة :ليقل كل الشعب آمين الليلويا ،نجد هنا أيض0ا أنهم فعلوا هكذا :فقال كل الشعب آمين وسبحوا
الرب .فقط عندما أنهى اللويون هذا المزمور والتسبيح (وليس قبل ذلك) أبدى الشعب رضاه وموافقته بقولهم آمين ،وهكذا سبحوا الرب وهم بل

شك متأثرون بهذه الطريقة الجديدة للعبادة التي كانت مستخدمة فقط في مدارس النبياء (1صم  ،)5 :10وإن كانت هذه الطريقة للتسبيح تسر الرب
أفضل من الكباش والثيران ذات القرون والظلف" ،فيرى ذلك الودعاء فيفرحون"(مز .)32 -31 :69
"وترك هناك أمام تابوت عهد الرب آساف واخواته ليخدموا أمام التابوت دائ 0ما خدمة كل يوم بيومها (1أيام :16
v
 37إلخ) .إن عبادة ا ليست هي عمل يوم ما لتشريف انتصار ،ولكنها يجب أن تكون يومي0ا .لذلك يثبتها داود هنا للدوام ،ويضع لها طريقة يتبعها
الذين تعينوا كل في نطاقه .في الخيمة التي صنعها موسى وبعد ذلك في الهيكل الذي بناه سليمان كان التابوت والمذبح مع0ا ،ولكن منذ أيام عالي
الكاهن كانا قد انفصل واستمر كذلك إلى أن بنى الهيكل ،وليس واضح0ا لماذا لم يAحضر داود التابوت إلى جبعون حيث كان المذبح والخيمة ،أو
احضارهم إلى جبل صهيون حيث احضر التابوت .ربما أجزاء خيمة موسى كانت قد وهنت بمرور الوقت تحت تأثير الطقس ولذلك لم يكن نقلها أو
لم تكن مناسبة لحماية التابوت ،ومع ذلك لم يعملها من جديد مكتفي0ا بخيمة للتابوت لن الوقت كان قد دنى لبناء الهيكل .فمهما كان السبب فإنهما كانا
ي منهما مه 0مل وهذا واضح من الملحظات التالية:
مفترقان كل أيام داود ،ولكنه حرص أن يكون أ u
 .1في أورشليم حيث كان التابوت تعين آساف واخوته ليخدموا أمام التابوت دائ 0ما خدمة كل يوم بيومها (عدد  .)37لم تق uدم هناك ذبائح أو بخور لنه
لم يكن هناك مذابح ،ولكن صلوات داود كانت مرفوعة كبخور ورفع يديه كذبيحة مسائية (مز .)2 :141
 .2في جبعون كانت المذابح حيث يخدم الكهنة لن عملهم كان تقديم الذبائح ورفع البخور وكانوا يقومون بها صباح0ا ومسا 0ءا حسب شريعة موسى
(عدد  ،)40 -39فهذه كان يجب إقامتها لنها تشير إلى وساطة المسيح ،لذلك وضع لها شرف عظيم والقيام بها له عاقبة هامة .فكان هنا صادوق
ليشرف على خدمة المذبح ،بينما كان أبياثار هناك في أورشليم ليشرف على خدمة التابوت ،لن معه صدرة القضاء التي يجب ان يسأل عن طريقها
أمام التابوت ،لذلك نقرأ أن صادوق وأبياثار "كانا الكاهنان" في أيام داود (2صم 17 :8؛  ،)25 :20فأحدهما كان يخدم المذبح والخر يخدم
التابوت .وفي جبعون حيث توجد المذابح عيuن داود مغنين ليشكروا الرب ولبد أن يكون موضوع تسبحتهم" :لن إلى البد رحمته"(عدد  ،)41وقد
استخدموا آلت موسيقية مقدسة ومخصصة لمثل هذه الخدمة تختلف عما كانوا يستعملون في المناسبات الخرى ،فبين المرح العادي والفرح
المقدس فرق شاسع ،والحدود والمسافة بينهما يجب ان تراعى Aوتنفuذ.
هنا وقد استقرت الشياء ووضعت المور الدينية في نصابها نلحظ أن :
أ .الشعب كان راضي0ا وذهبوا إلى منازلهم مسرورين.
ب .عاد داود ليبارك بيته ،معتز 0ما أن يحافظ على عبادته العائلية والتي ل يجب أن تلغيها العبادة العامة.
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الس•ا ¡دس¢ Aع ¢ش ¢ر
ا¡ ¢وأœ ¢ثب¢تAوه  Aف¡ي ¢و ¢س ¡ط œال ¢خ œي ¢م ¡ة ال•ت¡ي ن¢ ¢
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¢ول• ¢ما ا œنت¢ه¢ى د¢ا Aو Aد ¡م œن إ¡ص¢ œعا ¡د œال Aمح¢ œرق¢ا ¡
ت ¢و ¢ذب¢ائ¡ح¡ ال •سل¢ ¢م ¡ة
ك ال •شع ¢
ب¢ ¢
ار ¢
œب ب¡اس ¡œم الر•ب— ]2[ .
¢وق¢ ¢س ¢م ¢عل¢ى Aكل— آ ¡ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¡من ¢ال —ر ¢جا ¡ل ¢والن— ¢سا ¡ء¢ ،عل¢ى Aك —ل إ¡ œن ¢سا ƒن،
س ¢خ œم ƒر ¢وقAر¢ œ
¢ر ¡غيفA ¢خب œƒز ¢و ¢ك œأ ¢
ص ¢زب¡ي ƒ
ب]3 [ .
¢و ¢ج ¢ع ¢ل أ¢ ¢ما ¢م ت¢ابAو ¡
ت الر•ب— ¡من ¢الل• ¡وي—ينA ¢خ •داما 0
¢ول¢ج¡ œل الت• œذ ¡ك ¡
ير ¢وال ¯ش œك ¡ر ¢وتœ ¢سب¡يح¡ الر•ب— إ¡ل¡ ¢ه إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]4[ :
آ ¢ساف ¢الر •œأ ¢
وث ¢وي¡ ¢حيئ¡ي ¢ل ¢و ¢مت• œثي¢ا
س ¢و ¢ز ¢ك ¡ري•ا ث¢ان¡ي¢ه ¢ Aوي¡ ¢عيئ¡ي ¢ل ¢و ¢ش ¡مي ¢را Aم ¢
¢وأ¢ل¡ ¢
ت ¢رب¢ا ƒ
يآب ¢وب¢ن¢اي¢ا ¢وعAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م ¢وي¡ ¢عيئ¡ي ¢ل ب¡آلƒ ¢
ب ¢و ¡عيد¢ا ƒن.
ت ب¡الص¯ ن¡ A
¢و ¢كان ¢آ ¢ساف Aي¢ A
وج]5[ .
ص —و A
¢وب¢ن¢اي¢ا ¢وي¢ح¡ œزيئ¡ي Aل œال ¢كا ¡هن¢ا ¡ن ب¡الœ ¢ب ¢و ¡
اق د¢ائ¡ما  0أ¢ ¢ما ¢م ت¢ابAو ¡
ا¡]6[ .
ت ¢ع œه ¡د •
¡حين¢ئ¡ ƒذ ف¡ي ¢ذل¡ ¢
ك œالي¢و¡ œم أ• ¢ول¢ 0ج ¢ع ¢ل د¢ا Aو Aد ي¢ح¢ œم Aد الر•ب• ب¡ي¡ ¢د آ ¢ساف¢ ¢وإ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه]7[ :

«ا¡ح¢ œمدAوا الر•ب•  .ا œدعAوا ب¡ا œس ¡م ¡ه.
أœ ¢خب¡رAوا ف¡ي ال ¯شعAو ¡
ب ب¡أœ ¢ع ¢مال¡ ¡ه]8[ .
¢غن¯وا ل¢ه .Aت¢ ¢رن• Aموا ل¢ه .Aت¢ ¢حا ¢دثAوا ب¡ Aك —ل ¢ع ¢جائ¡ب¡ ¡ه]9[ .
ا œفت ¡¢خرAوا ب¡اس ¡œم قœ Aد ¡س ¡ه .تœ ¢ف ¢ر Aح قAلAوب Aال• ¡ذين ¢يœ ¢لت¡ ¢مسAون ¢الر•ب• ]10[ .
اطلAبAوا الر•ب• ¢و ¡ع •زهœ .Aالت¡ ¢مسAوا ¢وج œه¢ه Aد¢ائ¡ما]11[ .0
œ
œاذ AكرAوا ع ¢¢جائ¡ب¢ه  Aال•ت¡ي ¢
صن¢ ¢ع .آي¢ات¡ ¡ه ¢وأ¢ح¢ œكا ¢م ف¡ ¢م ¡ه]12[ .
وب Aم œخت ¡
ي¢ا Aذر— ي•ة ¢إ¡س œ¢رائ¡ي ¢ل ¢ع œب ¡د ¡ه ¢وب¢ن¡ي يœ ¢عق¢ A
¢اري ¡ه]13[ .
ه¢ Aو الر•̄ب إ¡ل¢هAن¢ا .ف¡ي Aك —ل ال¢ر¡ œ
ض أ¢ح¢ œكا Aمه]14[ .A
صى ب¡ه¢ا إ¡ل¢ى أœ ¢ل ¡
œاذ AكرAوا إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د ¢ع œه ¢دهœ ،Aال ¢كل¡ ¢مة ¢ال•ت¡ي أ¢و¢ œ
ف ¡جي ƒل]15[ .
ال• ¡ذي ق¢ط¢ ¢عه ¢ Aم ¢ع إ¡ œب ¢را ¡هي ¢م¢ .وق¢ ¢س ¢مه¡ Aل œس ¢حاق]16[ .¢
وب ف¡ ¢ري ¢
¢وقœ ¢د أ¢ق¢ا ¢مه Aل¡يœ ¢عق¢ A
ضة¢ 0و ¡ل œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢عهœدا 0أ¢ب¡ ¢ديuا]17[ .0
ك أœ Aع ¡طي أ¢ر¢ œ
ق¢ائ¡ل :0ل¢ ¢
ض ¢ك œن ¢عان¢ ¢ح œب ¢ل ¡مي ¢راث¡ Aك œم]18[ .
¡حينA ¢ك œنتœ Aم ¢عد¢دا 0ق¢ل¡يل ،0ق¢ل¡يل¡ين¡ ¢ج uدا¢ 0و Aغ ¢رب¢ا ¢ء ف¡يه¢ا]19[ .
¢و ¢ذه¢بAوا ¡م œن أ• Aم ƒة إ¡ل¢ى أ• Aم ƒة ¢و ¡م œن ¢م œمل¢ ¢ك ƒة إ¡ل¢ى ¢ش œع ƒ
ب آ ¢خ ¢ر]20[ .
ظل¡ Aمهœ Aم ب¢ل¢ œوب• ¢خ ¡م œن أ¢ج œل¡ ¡ه œم AملAوكا]21[ .0
لœ ¢م ي¢ ¢د œع أ¢ ¢حدا 0يœ ¢
ل ¢ت¢ ¢مس¯وا Aم ¢س ¢حائ¡ي ¢ول ¢تœ Aؤ Aذوا أœ ¢نب¡ي¢ائ¡ي]22[ .
يستشهد العلمة أوريجانوس بهذه العبارة وهو يتحدث عن الذين يخدمون خلص البشر في كل موضع ،ويعلمون بإنجيل يسوع في كل البلد بتعليم
صحيح وحياة مستقيمة يدعون "مسحاء"[.]1
« ¢غن¯وا ل¡لر•ب— ي¢ا Aك •ل ال¢ر¡ œ
ض.
ب— ¢شرAوا ¡م œن ي¢وƒ œم إ¡ل¢ى ي¢وƒ œم ب¡ ¢خل¡ ¢
ص ¡ه]23[ .
¢ح —دثAوا ف¡ي ال¢ Aم ¡م ب¡ ¢مج¡ œد ¡ه ¢وف¡ي Aك —ل ال ¯شعAو ¡
ب ب¡ ¢ع ¢جائ¡ب¡ ¡ه]24[ .
 vكان الرب متجسد0ا بين اليهود وحدهم ،فلم يولد من عذراء من شعوب المم ول عاش بينهم ...ومع هذا فقد تحقق ما قيل عنه " :شعب لم أعرفه
يتعبد لي" (مز )43 :18؛ ولكن كيف يتعبد له دون أن يعرفه؟ "من سماع الذن يسمعون لي" (مز  .)44 :18عرفه اليهود فصلبوه ،وأما العالم كله
فسمع عنه وآمن به[.]2
القديس أغسطينوس
¡
ل• ¢ن الر•ب• ع ¡
¢ظي ±م ¢و Aم œفت¢ ¢خ ±ر ج uدا.0
¢وه A¢و ¢مر œهAوب ±ف¢و¢ œ
ق ¢ج ¡ميع¡ الل¡ه¡ ¢ة]25[ .
ل• ¢ن Aك •ل آل¡ه¡ ¢ة ال¢ Aم ¡م أ¢ص œن¢ا ±م،
صن¢ ¢ع ال •س ¢ما ¢وا ¡
¢وأ• ¢ما الر•̄ب ف¢قœ ¢د ¢
ت]26[ .
œال ¢جلA ¢ل ¢و œالب¢ه¢ا Aء أ¢ ¢ما ¢مهœ .Aال ¡ع •زة¢ Aو œالبœ ¢ه ¢جة Aف¡ي ¢م ¢كان¡ ¡ه]27[ .

ه¢بAوا الر•ب• ي¢ا ¢ع ¢شائ¡ ¢ر ال ¯شعAو ¡
ب ه¢بAوا الر•ب• ¢مج œدا¢ 0و ¡ع •زة]28[ .0
ه¢بAوا الر•ب• ¢مج¢ œد ا œس ¡م ¡ه.
اح¡ œملAوا ه¢د¢اي¢ا ¢وت¢ ¢عالAوا إ¡ل¢ى أ¢ ¢ما ¡م ¡ه.
ا œس AجدAوا ل¡لر•ب— ف¡ي ¡زينƒ ¢ة Aمق• ¢د ¢س ƒة]29[ .
ار œت ¡¢عدAوا أ¢ ¢ما ¢مه Aي¢ا ¢ج ¡مي ¢ع ال¢ر¡ œ
ض .ت¢ث¢ب•ت¡ ¢
ت œال ¢م œس Aكون¢ة Aأ¢يœضا.0
ل ¢ت¢ت¢ ¢ز œع ¢زع]30[ .A
ل¡تœ ¢ف ¢ر ¡
ح ال •س ¢م ¢
ات ¢وتœ ¢بت¡ ¢هج¡ ال¢ر œضA
او A
¢وي¢قAولAوا ف¡ي ال¢ Aم ¡م الر•̄ب قœ ¢د ¢مل¢ك]31[ .¢
 vصرخ صوت الرسل ليمل الرض كلها ،يبلغ أقاصي المسكونة[.]3
العلمة أوريجينوس
 vجاء (السيد المسيح) إلى هذه الكورة البعيدة الرضية (لو  )12 :19لكى يتقبل مملكة المم[.]4
القديس باسيليوس الكبير
¡
¢
¡
¢
¡
ل¡ي¡ ¢ع •ج œالب¢حA œر ¢و ¡م œل Aؤه¢ ،Aو œلتœ ¢بت¢هج œالب— ¢ري•ة Aو Aك̄ل ما فيه¢ا]32[ .
¡حين¢ئ¡ ƒذ ت¢ت¢ ¢رن• Aم أœ ¢ش ¢جا Aر œال ¢و œع ¡ر أ¢ ¢ما ¢م الر•ب— ل¢ن•ه¢ Aجا ¢ء ل¡ي¡ ¢دين ¢ال¢ر¢ œ
ض]33[ .
اح¢ œمدAوا الر•ب• ل¢ن•ه¢ A
صال¡ ±ح ل• ¢ن إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د ¢رح¢ œمت¢ه]34[ .A
¢وقAولAوا¢ :خل—ص œن¢ا ي¢ا إ¡ل¢ه¢ ¢خل¡ ¢
صن¢ا،
¢واج¢ œم œعن¢ا ¢وأœ ¢نق¡ œذن¢ا ¡من ¢ال¢ Aم ¡م ل¡ن¢ح¢ œم ¢د ا œس ¢م قœ Aد ¡سك،¢
¢ون¢ت¢ف¢ا ¢خ ¢ر ب¡تœ ¢سب¡ي ¢حت¡ك]35[ .¢
ك الر•̄ب إ¡ل¢ه Aإ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¡من ¢ال¢ ¢ز ¡ل ¢وإ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د».
Aمب¢ا ¢ر ±
ف¢ق¢ا ¢ل Aك̄ل ال •ش œع ¡
ب« :آ ¡مين¢ » ¢و ¢سب•حAوا الر•ب• ]36[ .
ك أ¢ ¢ما ¢م ت¢ابAو ¡
ك هAن¢ا ¢
¢وت¢ ¢ر ¢
ت ¢ع œه ¡د الر•ب— آ ¢ساف¢ ¢وإ¡ œخ ¢وت¢هA
ل¡يœ ¢خ ¡د Aموا أ¢ ¢ما ¢م الت•ابAو ¡
ت د¢ائ¡ما ¡ 0خ œد ¢مةA ¢ك —ل ي¢وƒ œم ب¡ي¢و¡ œمه¢ا []37
¢وعAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م ¢وإ¡ œخ ¢وت¢هœ Aم ث ¢مان¡ي¢ة¢ 0و ¡ست—ين، ¢
¢وعAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م œبن ¢ي¡ ¢ديثAون¢ ¢وحAو ¢سة ¢ب¢و•اب¡ين]38[ . ¢
¢و ¢
صادAو ¢
ق œال ¢كا ¡هن¢ ¢وإ¡ œخ ¢وت¢ه œ Aال ¢كه¢ن¢ة ¢أ¢ ¢ما ¢م ¢م œس ¢ك ¡ن الر•ب—
ف¡ي œال Aمر œت¢ف¢ ¢ع ¡ة ال•ت¡ي ف¡ي ¡ج œبعAون]39[ ¢
ت ل¡لر•ب— ¢عل¢ى ¢م œذب¢ح¡ œال Aمح¢ œرق¡ ¢ة د¢ائ¡ما ¢ 0
ل¡يAص¡ œعدAوا Aمح¢ œرق¢ا ƒ
صب¢احا¢ 0و ¢م ¢سا 0ء،
¢و ¢ح ¢س ¢
ب Aكل— ¢ما ه¢ Aو ¢م œكتAوب ±ف¡ي ¢ش ¡ري ¢ع ¡ة الر•ب— ال•ت¡ي أ¢ ¢م ¢ر ب¡ه¢ا إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]42[ ،
ت أœ ¢س ¢ما Aؤهœ Aم
¢و ¢م ¢عهœ Aم هœ ¢ي ¢مان¢ ¢وي¢دAوثAون¢ ¢وب¢اق¡ ¢ي œال Aم œنت¢ ¢خب¡ين ¢ال• ¡ذينA ¢ذ ¡ك ¢ر œ

ل¡ي¢ح¢ œمدAوا الر•ب•  ،ل• ¢ن إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د ¢رح¢ œمت¢ه]41[ .A
صنƒ A
¢و ¢م ¢عهœ Aم هœ ¢ي ¢مان¢ Aوي¢دAوثAون Aب¡أ œ ¢ب ¢وا ƒ
ص —وت¡ين¢ ¢وآل¡ ¢
وج ل¡ œل Aم ¢
ق ¢و A
ت ¡غن¢ا ƒء ¡ •ل¡،
¢وب¢نAو ي¢دAوثAون ¢ب¢و•ابAون]42[ . ¢
ق Aك̄ل ال •ش œع ¡
ث• Aم ا œنط¢ل¢ ¢
ب Aك̄ل ¢وا ¡ح ƒد إ¡ل¢ى بœ ¢يت¡ ¡ه،
¢و ¢ر ¢ج ¢ع د¢ا Aو Aد ل¡يAب¡ ¢
ار ¢
ك بœ ¢يت¢ه]43[ .A

خلصة:
ي احضاره التابوت إلى أورشليم ،المكان الذي اختاره ،وفي هذا درس نافع لنا،
كما رأينا فإن الصحاحات من  16 -13خصصت لداود والتابوت ،أ u
فإنه من النافع ان ندرك الشياء الهامة في نظر ا ،فبالتأكيد ليست هي الشياء الفانية التي كثي 0را ما نهتم بها ،فمن الهتمام الذي أعطى لنقل التابوت
نتعلم ان ا يهمه العبادة من شعبه ،فقد كان التابوت هو قلب العبادة في إسرائيل حيث يضع ا التركيز ،وكان للتابوت اهمية خاصة لنه كان
متو•ج0ا بكرس الرحمة حيث الموضع الذي يتقابل ا مع شعبه ،والمهم لنا هو أن يكون لنا موضع حيث تستقبل الرحمة من قبل ا ،وا مستعد أن
يعطي رحمة لنه عنده كرس رحمة لنا" .يا اولدي اكتب إليكم هذا لكي ل تخطئوا .وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الب يسوع المسيح البار .وهو
كفارة لخطايانا .ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيض0ا"(1يو  .)2 -1 :2فكلمة "كفارة" تعني "كرس الرحمة" ،والمسيح له المجد هو كرس
الرحمة لخطايانا .وللمزيد عن رموز تابوت العهد وكرس الرحمة الرجاء الرجوع إلى قطع ثيئوطوكية الحد في كتاب البصلمودية.
ثالث0ا :داود والهيكل (أصحاح :)17
لقد Aس uر ا برغبة داود أن يبني له بيت0ا لدرجة أن الوحي اللهي سمح أن يAعاد تسجيل سلسلة الحداث كما وردت في (2صم  ،)7ويمكن الرجوع إلى
التأملت التي ذكرت في كتابنا عن تفسير وتأملت الباء الولين لسفر صموئيل الثاني وهذا الصحاح يشمل موضوعين رئيسيين:
 .1رأفة ا في قبول رغبة داود لبناء بيت له والوعد الذي منحه ا لداود كرد فعل (أعداد .)15 -1
 .2قبول داود بلطف وأدب وعد ا ببناء بيت داود ،وصلة داود كرد فعل.
 .1قبول ا لقتراح داود ووعد ا له (1أيام :)15 ،1 :17
هنا نرى التي:
أ .لم يكن بال داود مرتاح0ا بأن يسكن هو في بيت من أرز بينما التابوت موضوع في خيمة (عدد  ،)1أنه ومرغوب أن نهتم بخدمة ملكوت ا في
العالم ،والهتمام بكنيسته يجب أن يكون قريب0ا من قلوبنا ،فكيف يكون فرحنا لنتعاش أحوالنا إن كنا ل ننكر خير أورشليم (مز .)6 :137
أنظر كيف كان اهتمام داود ومشروعاته عندما كثAرت ثروته وعظمت قوته ،أنه لم يفكر ماذا يعمل لولده ليشركهم في الثروة ،أو كيف يمل
خزائنه ويوسع سلطانه ،بل بالحرى فكر ماذا يفعل لكي يخدم ويمجد ا.
ب .حالما علم ناثان النبي برغبة داود قال" :افعل كل ما في قلبك لن ا معك"(عدد  ،)2لنه لم يكن لديه أدنى شك في أن ا كان مع داود .أنه من
الواجب على خدام ا أن يAثيروا في أنفسهم وفي الخرين حركة النعمة والمواهب التي فيهم.
يرى بعض الAشراح (مث0ل  )J. H. Blunt) )3أنه حيث ان نصيحة ناثان النبي قد Aع —دل¢ت بعدما جاءت إليه كلمة ا تلك الليلة (عدد  )4 -3فإنه
يAجتمل أن النبياء لم يكونوا دائ 0ما تحت اللهام اللهي وفي المكان أن يتكلموا في بعض المور تحت تأثير فكرهم البشري فقط.
ج .ا ل يريد المظهر الخارجي في البuهة والفخامة في خدمته ،فتابوت عهده كان راضي0ا بخيمة (عدد  )5ولم يطلب بناء بيت له حتى بعدما أراح
ا شعبه في مدن عظيمة جيدة لم يبنها (تث  ،)10 :6وقد أمر القضاة أن يرعوا شعبه ولكنه لم يسألهم قط ان يبنوا له بيت0ا (عدد  ،)6فليتنا نقنع أحيان0ا
بوسائل راحة متواضعة كما كان تابوت ا.
د .داود ل يبني هذا البيت (عدد  .)4يجب أن يAعuد له ولكن ل يبنيه ،مثلما أتى موسى بشعب إسرائيل بالقرب من كنعان ولكن ترك يشوع ليدخلهم
إليها .إنه من حق السيد المسيح وحده أن يكون رئيس0ا لعمله ومك 0مل له .ا يتنازل ويقبل الراء الجيدة من شعبه حتى وإن منعهم من تتميمها ،وفي
هذه الحالة أرسل ناثان النبي ليطيuب خاطر داود ويقول له:

 .1يا داود إن ترقيتك للمنصب الرفيع لم تضيع سدى" ،أنا أخذتك من المربض من وراء الغنم ليس لبناء الهيكل ،بل لتكون رئيس0ا على شعبي
إسرائيل ،وهذا شرف كاف لك ،واترك البناء لخر يأتي بعدك (عدد  ،)7فلماذا يظن أحد بأنه يقوم بالكل ويتمم كل عمل صالح إلى النهاية؟ فليترك
شيئ0ا لمن يخلفونه .فال أعطى داود انتصارات وعمل له اس 0ما (عدد  ،)8وفوق ذلك فقد عزم أن يعuين خلله مكان0ا لشعبه إسرائيل ويحصuنه ضuد
أعداءه (عدد  ،)6فذلك يجب أن يكون عمله كرجل حرب ول بد أن يترك بناء الكنائس لمن لم يتعين أبد0ا أن يكون جندي0ا.
 .2يا داود ل تظن أن غرضك الحسن قد ضاع سدى أو أنك ستفقد جزاءه ،فبالرغم من أن ا منعك من أن تنفذه إل• إنك ستجازى كما لو كنت قد
عملته" ،فالرب يبني لك بيت0ا ،ويضم تاج إسرائيل إليه"(عدد  ،)10فحينما توجد الرادة الحسنة فهي ل تAقبل فقط بل تجازى أيض0ا.
 .3يا داود ل تظن أنه يمنعك من القيام بهذا العمل الجليل قد ل يتم أبد0ا وأن تفكيرك فيه قد ضاع سدى ،فإنني سأقيم نسلك وهو يبني لي بيت0ا (عدد
 .)12 -11فهيكل ا سوف يAبنى في الميعاد المحدد ولو لم يكن لنا شرف المساعدة في بنائه أو الفرح لرؤيته مستك 0مل.
 .4يا داود ل يجب أن تحصر أفكارك في الرخاء الدنيوي لسرتك ،بل يجب أن تAعuلل نفسك بمملكة المسيا المرتقبة ،فهو الذي يأتي من بين حقويك
ويكون عرشه ثابت0ا إلى البد (عدد  .)14فسليمان نفسه لم يكن قد تثبuت في بيت ا كما كان يجب ،ولم تAثبuت أسرته في المملكة" :ولكن سيأتي من
نسلك الذي أAثبuته وفي مملكتي" وهذا يعني أنه سيكون رئيس كهنة على بيت ا وسيكون له وحده السلطان على أعمال مملكة ا بين البشر ،وكل
القوة في السماء وعلى الرض ،في البيت وفي المملكة ،في الكنيسة وفي العالم ،فهو سيكون كاهن0ا على عرشه ،وتكون مشورة السلمة بينهما
كليهما ،وسوف يبني هيكل الرب (زكريا .)13 -12 :6
 .2وعد ا لداود أن يبني له بيت0ا ،وصلة داود ترى هنا (1أيام  )27 ،16 :17مخاطبة داود ل في مهابة ووقار رد0ا على رسالة النعمة التي استلمها
من ا ،فباليمان نال المواعيد واحتضنها واقتنع بها كما فعل الباء البطاركة (عب .)13 :11
Aعظم إله
أنظر كيف ينزل نفسه باتضاع ويعترف بعدم استحقاقه ،وكيف يAعuظم اسم ا ويœ Aعجب بتعطفه بالنعمة والفضال ،وكيف بورع ومحبة ي u
ي مثال لنا للصلة
ي إيمان محبة بضعة في نصابه .أنظر أ u
إسرائيل وأي uتقدير يقدمه لسرائيل ا! ومقدار الثقة التي يبنى بها على الموعد ،وبأ u
بتواضع وإيمان وحماس .ليت ا يدعنا نتبعه (أنظر التأملت المذكورة في كتابنا عن 2صم  .)7نود هنا فقط أن نلحظ العبارات القليلة التي
اختلفت عما ورد في صلة داود كما سجلت في سفر صموئيل:
أ .ما ورد في (2صم) كسؤال (هل هذه هي عادة النسان ياسيدي الرب؟) وردت هنا بصيغة اعتراف (ونظرت إل uي من العلء كعادة النسان أيها
الرب الله .لقد جعلتني رج0ل عظي 0ما وعاملتني كذلك) .ا من خلل علقة العهد التي يقبل بها المؤمنين يعطيهم ألقاب0ا وينعم عليهم بعطايا ويAعuد لهم
الكثير ناظر0ا إليهم كأشخاص ذوي مرتبة عالية مع أنهم تراب ورماد.
بعض الشراح يقرأون هذه الكلمات كالتي" :لقد نظرت إل uي في هيئة إنسان في العلء أيها السيد الرب" أو "لقد جعلتني أنظر حسب هيئة النسان
مجد السيد الرب" ،لذلك فهي تشير إلى المسيا لن داود كابراهيم رأى يومه وفرح ،رآه باليمان ،رآه في شكل إنسان ،الكلمة المتجسد ،مع أنه رأى
مجده كما لوحيد من الب .وهذا هو ما تكلم ا عنه بخصوص بيته إلى مدى بعيد ،فهذه الرؤية هي في نظر ا اعظم من أي uشيء ،أنه ليس أمر0ا
غريب0ا أن يتكلم داود عن طبيعتي السيد المسيح الذي دعاه ربي بالروح (طبيعة اللهوت) مع أنه علم أنه سيكون ابنه (مز  ،)1 :110ورآه أقل من
الملئكة لفترة وجيزة (طبيعة الناسوت) ولكن بعد ذلك مكل0ل بالمجد والبهاء (عب .)7 ،6 :2
ب .بعد الكلمات "فماذا يزيد داود بعدلك" أضيف هنا "لجل إكرام عبدك"(عدد  .)18لنلحظ الكرام الذي يضيفه ا على خدامه ،بإدخالهم في
عهد وشركة معه ،على درجة عظيمة حتى أنهم ل يستطيعون ول يرغبون أن يكرuموا أكثر من ذلك ،وإذا ما بدأوا يفكرون فإنهم ل يستطيعون أن
يتكلموا عن كرامتهم أكثر مما تكلم ا.
ج .أنه جدير بالملحظة أن ما ذكر في ( 2صم) "من أجل كلمتك" ذكر هنا" ،من أجل عبدك"(عدد  ،)19فيسوع المسيح هو كلمة ا (رؤ :19
 )13وخادم ا (أش  ،)1 :40فمن أجله ذكرت المواعيد وأبطا لكل المؤمنين ،ففيه تصير هذه المواعيد نعم وآمين .من أجله Aع ¡مل¢ت كل رأفة ،لجله
جعلت معروفة ،له نحن مدينون بكل هذه العظمة ومنه ننتظر كل هذه الشياء ،فهي غنى المسيح غير المستقصى .الذي إذا نظرنا إليه باليمان
ونظرنا إلى يد السيد المسيح ،ل يسعنا إل• أن نمجد ل الشياء العظيمة فقط بل الشيء الوحيد العظم الذي هو عمل وغنى المسيح ونتكلم عنه
بكرامة.
د .في سفر صموئيل رب الجنود يAذكر "ا فوق إسرائيل" بينما هنا يAذكر "إله إسرائيل" وهو "ا لسرائيل"(عدد  ،)24وبما أنه إله إسرائيل فهذا
يAوضuح السم إنه إلههم كما يدعو نفسه ،وبما أنه ا لسرائيل فهذا يAوضuح استجابته للسم ،توطيده للعلقة ،وقيامه بعمل كل ما يلزمهم وما يتوقعونه
منه ،فهناك ما كانوا يAدعون آلهة للمم ،كآلهة آشور ومصر ،وآلهة حماه وأرفاد ولكنهم لم يكونوا آلهة لهم لنهم لم يقفوا بجانبهم بالمرة بل كانوا
ي ليسوا بشيء إل • اسم ،ولكن إله اسرائيل هو إله لسرائيل فكل أوصافه وكمالته تفيض لمنفعتهم الحقيقية ،فمطوuب ومثلuث التطويب
مج uرد شفرة أ u
هو الشعب الذي يهوه إله لنه سيكون إله0ا لهم كامل الصفات.
ه .الكلمات الختامية في (2صم  )7تقول" :فلAيبارك بيت عبدك ببركتك إلى البد" وهذه لغة رغبة مقدسة ،أما الكلمات الختامية هنا فهي لغة إيمان
مقدس" :لنك أنت يارب باركت وهو مبارك إلى البد"(عدد  )27وهنا نرى:

) )1تشجuع داود أن يطلب البركة لن الرب أظهر له أن عنده بركات مخزونة له ولنسله" :لنك أنت يارب باركتني ،ولذلك فإنه يأتي إليك كل بشر
لنوال البركة ،إليك آتي البركة التي وعدتني بها" ،فالمواعيد قد أAعطيت لتقودنا وتثير فينا روح الصلة ،فحينما قال ا أنا أبارك فلتجاوب قلوبنا نعم
يارب باركني.
) )2داود كان جاد0ا في طلب البركة لنه آمن أن من يباركهم ا فبالحقيقة يكونون مباركين إلى البد" :قد باركت وهومبارك إلى البد" ،النسان
يترجى البركة ولكن ا هو الذي يأمر بها ،فما يu Aدبره ا فإنه يAنفuذه ،وما يعد به يفعله ،فالقول والفعل عند ا ليسا شيئان منفصلن حاشا "فهو مبارك
إلى البد" ،فبركات ا ل تAرد ول تAعارض ،ومنافعها تتخطى الزمن واليام.
ويختم داود صلته كوعد ا (عدد  )14بما هو "إلى البد" فكلم ا ينظر إلى البدية وكذلك يجب أن تكون رغباتنا وآمالنا.

ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الس•اب¡ Aع ¢ع ¢ش ¢ر
¢و ¢كان ¢ل• ¢ما ¢س ¢كن ¢د¢ا Aو Aد ف¡ي بœ ¢يت¡ ¡ه ق¢ا ¢ل د¢ا Aو Aد ل¡ن¢اث¢ان ¢الن•ب¡ —ي:
«ه¢ئ¢ن¢ ¢ذا ¢سا ¡ك ±ن ف¡ي بœ ¢ي ƒ
ت ¡م œن أ¢رƒ œز،
Aوت ¢ع œه ¡د الر•ب— ت¢ح œتA ¢شقƒ ¢
ق!» []1
¢وت¢اب A
ف¢ق¢ا ¢ل ن¢اث¢ان Aل¡د¢ا Aود« :¢ا œف ¢علA œك •ل ¢ما ف¡ي قœ ¢لب¡ ¢
ا¢ ¢م ¢عك]2[ .»¢
ك ل• ¢ن •
¢وف¡ي ت¡ œل ¢
ا¡ إ¡ل¢ى ن¢اث¢ان]3[ : ¢
ك الل• œيل¡ ¢ة ¢كان¢ ¢كلA ¢م •
«اذه¢ب¢ œوقAل œل¡د¢ا Aو ¢د ¢ع œب ¡دي:
œ
ه¢ ¢ك ¢ذا ق¢ا ¢ل الر•̄ب :أœ ¢نت ¢ل ¢تœ ¢بن¡ي ل¡ي ب¢يœتا  0ل¡ل ¯س œكن¢ى]4[ ،
ل¢ن—ي لœ ¢م أœ ¢س Aك œن ف¡ي بœ ¢ي ƒ
ت إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل إ¡ل¢ى ه¢ ¢ذا œالي¢و¡ œم،
ت Aم œن Aذ ي¢و¢ œم أ¢ص¢ œع œد A
ت ¡م œن ¢خ œي ¢م ƒة إ¡ل¢ى ¢خ œي ¢م ƒة ¢و ¡م œن ¢م œس ¢ك ƒن إ¡ل¢ى ¢م œس ¢ك ƒن]5[ .
ب¢ل¡ œسرA œ
ت ¢م ¢ع ¢ج ¡ميع¡ إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
ف¡ي Aكل— ¢ما ¡سرA œ
ت ب¡ ¢كل¡ ¢م ƒة ¢م ¢ع أ¢ ¢ح ¡د ق¢ A
ضا ¡ة إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ال• ¡ذين ¢أ¢ ¢مر œتAهœ Aم
ه¢ل œت¢ ¢كل• œم A
أœ ¢ن ي¢ر œعAوا ¢ش œعب¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ق¢ائ¡ل :0ل¡ ¢ما ¢ذا لœ ¢م تœ ¢بنAوا ل¡ي ب¢يœتا ¡ 0م œن أ¢رƒ œز؟ []6
¢والن ¢ف¢ه¢ ¢ك ¢ذا ت¢قAو Aل ل¡ ¢ع œب ¡دي د¢ا Aود:¢
ه¢ ¢ك ¢ذا ق¢ا ¢ل ¢ر̄ب œال AجنAو ¡د:
ك ¡منœ ¢ال ¢مر œب¡ ¢
أ¢ن¢ا أ¢خ ¢œذت¢ A
ض ¡م œن ¢و ¢را ¡ء œال ¢غن ¡¢م
ل¡تA ¢كون¢ ¢رئ¡يسا ¢ 0عل¢ى ¢ش œعب¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]7[ ،
ت ¢م ¢ع ¢
ك ¢ح œيث¢ Aما ت¢ ¢و •جهœت، ¢
¢و Aك œن A
ت ¢ج ¡مي ¢ع أœ ¢عد¢ائ¡ ¢
ك ¡م œن أ¢ ¢ما ¡مك،¢
¢وق¢ ¢رضA œ
ك اسœما ¢ 0كاس ¡œم œال Aعظ¢ ¢ما ¡ء ال• ¡ذين ¢ف¡ي ال¢ر¡ œ
ت ل¢ ¢
ض]8 [ .
¢و ¢ع ¡م œل A
يرى القديس كيرلس ان الذين ل يخافون ا ل يستحقون أن يذكر المرتل أسماءهم بشفتيه [ ]4أما المسكين فيذكر ا اسمه بلسانه (لو ،19 :16
.]1[)20
ت ¢م ¢كانا  0ل¡ ¢ش œعب¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢و ¢غ ¢ر œستAه Aف¢ ¢س ¢كن ¢ف¡ي ¢م ¢كان¡ ¡ه،
¢و ¢عي• œن A

ط ¡رب Aبœ ¢ع Aد ¢ول ¢ي¢عAو Aد ب¢نAو ا ¡ل œث ¡م يœ ¢بلAون¢ه ¢ Aك ¢ما ف¡ي ال¢و ¡•ل []9
¢ول ¢ي¢ض¢ œ
ت ق¢ A
ضاة¢ 0عل¢ى ¢ش œعب¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
¢و Aم œن Aذ ال¢ي ¡•ام ال•ت¡ي ف¡يه¢ا أ¢قœ ¢م A
ت ¢ج ¡مي ¢ع أœ ¢عد¢ائ¡ك،¢
¢وأœ ¢ذلœ ¢ل A
ك أ• ¢ن الر•ب• يœ ¢بن¡ي ل¢ ¢
¢وأœ Aخب¡ Aر ¢
ك ب¢يœتا ]10[ 0
ك ل¡ت ¢œذه ¢
¢ب ¢م ¢ع آب¢ائ¡ ¢
ت أ¢ي•ا Aم ¢
ك
¢ويA ¢كون¢ Aمت¢ى ¢ك Aملœ ¢
ك ال• ¡ذي يA ¢كون¡ Aم œن ب¢ن¡ي ¢
ك نœ ¢سل¢ ¢
أ¢ن—ي أAق¡ي Aم بœ ¢ع ¢د ¢
—ت ¢م œمل¢ ¢كت¢ه]11[ .A
ك ¢وأAث¢ب A
—ت Aكر¡ œسي•ه  Aإ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د]12[ .
ه¢ Aو يœ ¢بن¡ي ل¡ي ب¢يœتا ¢ 0وأ¢ن¢ا أAث¢ب A
أ¢ن¢ا أA ¢كون Aل¢ه Aأ¢با ¢ 0وه¢ Aو يA ¢كون Aل¡ ¢ي ابœنا،0
ع ¢رح¢ œمت¡ي ¢ع œنه ¢ Aك ¢ما ن¢ ¢ز œعتAه¢ا ¢ع ¡ن ال• ¡ذي ¢كان ¢قœ ¢بل¢ك]13[ .¢
¢ول ¢أœ ¢ن ¡ز A
¢وأAق¡ي Aمه  Aف¡ي بœ ¢يت¡ي ¢و ¢ملA ¢كوت¡ي إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د،
¢ويA ¢كونA Aكر¡ œسي¯ه Aث¢اب¡تا  0إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د»]14[ .
ب ¢ج ¡ميع¡ ه¢ ¢ذا œال ¢كل¡ ¢م ¢و ¢ح ¢س ¢
ف¢ ¢ح ¢س ¢
ب Aك —ل ه¡ ¢ذ ¡ه ال̄ر œؤي¢ا ¢ك ¢ذل¡ ¢
ك ¢كل• ¢م ن¢اث¢ان Aد¢ا Aود]15[ .¢
ك د¢ا Aو Aد ¢و ¢جل¢ ¢
س أ¢ ¢ما ¢م الر•ب— ¢وق¢ا ¢ل:
ف¢ ¢د ¢خ ¢ل œال ¢مل¡ A
« ¢م œن أ¢ن¢ا أ¢ي¯ه¢ا الر•̄ب ا ¡لل¢ه¢ ،Aو ¢ما ¢ذا بœ ¢يت¡ي ¢حت•ى أ¢و¢ œ
ص œلت¢ن¡ي إ¡ل¢ى هAن¢ا؟ []16
ا Aف¢ت¢ ¢كل• œمت ¢ع ¢œن بœ ¢ي ¡
ت ¢ع œب ¡د ¢
¢وق• ¢ل ه¢ ¢ذا ف¡ي ¢ع œينœ ¢ي ¢
ط ¡وي ƒل،
ك إ¡ل¢ى ¢ز ¢ما ƒن ¢
ك ي¢ا •
ظر œت ¢إ¡ل• ¢ي ¡منœ ¢ال ¢عل¡ ¢ء ¢ك ¢عا ¢د ¡ة ا ¡ل œن ¢سا ¡ن أ¢ي¯ه¢ا الر•̄ب ا ¡لل¢ه]17[ .A
¢ون¢ ¢
ك ¢وأœ ¢نت ¢قœ ¢د ¢ع ¢ر œفت¢ ¢ع œب ¢د ¢
ك ل¢ج¡ œل إ¡ œك ¢ر ¡ام ¢ع œب ¡د ¢
ف¢ ¢ما ¢ذا ي¡ ¢زي Aد د¢ا Aو Aد بœ ¢ع Aد ل¢ ¢
ك؟ []18
ك ¢و ¢ح ¢س ¢
ب قœ ¢لب¡ ¢
ي¢ا ¢ر̄ب ¡م œن أ¢ج¡ œل ¢ع œب ¡د ¢
ظائ¡ ¡م،
ك قœ ¢د ف¢ ¢ع œلتA ¢ك •ل ه¡ ¢ذ ¡ه œال ¢ع ¢
¢ظه¢ ¢ر ¢ج ¡مي Aع œال ¢عظ¢ائ¡ ¡م []19
ل¡ت œ
ك ¢ح ¢س ¢
ي¢ا ¢ر̄ب ل¢ي ¢
ك ¢ول ¢إ¡ل¢ه¢ ¢غ œي Aر ¢
œس ¡م œثل¢ A
ب Aك —ل ¢ما ¢س ¡م œعن¢اه  Aب¡آ ¢ذان¡ن¢ا! []20
¢وأ¢ي•ة  Aأ •م ƒة ¢عل¢ى ال¢ر¡ œ
ض ¡م œث Aل ¢ش œعب¡ ¢
ك إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل
A
ال• ¡ذي ¢س ¢
ا  Aل¡يœ ¢فت¡ ¢دي¢ه  Aل¡نœ ¢ف ¡س ¡ه ¢شعœبا،0
ار •
ظائ¡ ¢م ¢و ¢مخ ¡
ك أ¢ Aمما ¡ 0م œن أ¢ ¢م ¡ام ¢ش œعب¡ ¢
¢اوف ¢ب¡ط¢ر¡ œد ¢
ل¡ت¢ج¢ œع ¢ل ل¢ ¢
ك ال• ¡ذي ا œفت¢ ¢د œيت¢ه ¡ Aم œن ¡مص¢ œر]21[ .
ك ا œس ¢م ¢ع ¢
ك إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ل¡نœ ¢ف ¡س ¢
¢وقœ ¢د ¢ج ¢ع œلت¢ ¢ش œعب¢ ¢
ك ¢شعœبا  0إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د،
¢وأœ ¢نت ¢أ¢ي¯ه¢ا الر•̄ب ¡
صر œت ¢ل¢هœ Aم إ¡ل¢ها]22[ .0
Aت إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د œال ¢كلA ¢م ال• ¡ذي ت¢ ¢كل• œمت ¢ب¡ ¡ه ع ¢œن ¢ع œب ¡د ¢
ك
¢والن ¢أ¢ي¯ه¢ا الر•̄ب ،ل¡يœ ¢ثب œ
¢وع ¢œن بœ ¢يت¡ ¡ه
ط œقت]23[ . ¢
¢وا œف ¢عل¢ œك ¢ما ن¢ ¢

Aت ¢وي¢ت¢ ¢عظ• ¡م ا œس Aم ¢
ك إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د ،ف¢يAق¢ا ¢ل:
¢و œليœ ¢ثب œ
¢ر̄ب œال AجنAو ¡د إ¡ل¢ه Aإ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل.
œت د¢ا Aو ¢د ¢ع œب ¡د ¢
ك أ¢ ¢ما ¢مك]24[ .¢
Aت ب¢ي A
ا¡ Aلس œ¢رائ¡ي ¢ل ¢و œليœ ¢ثب œ
ه¢ Aو •
ك أ¢ن• ¢
ك ي¢ا إ¡ل¡ ¢هي قœ ¢د أœ ¢علœ ¢نت ¢ل¡ ¢ع œب ¡د ¢
ل¢ن• ¢
ك تœ ¢بن¡ي ل¢ه Aب¢يœتا،0
ك أœ ¢ن ي¢ A
ك ¢و ¢ج ¢د ¢ع œب Aد ¢
ل¡ ¢ذل¡ ¢
صل— ¢ي أ¢ ¢ما ¢مك]25[ .¢
ا،A
¢والن ¢أ¢ي¯ه¢ا الر•̄ب ،أœ ¢نت ¢ه¢ Aو •
¢وقœ ¢د ¢و ¢عدœت¢ ¢ع œب ¢د ¢
ك ب¡ه¢ ¢ذا œال ¢خي ¡œر]26[ .
ضيœت ¢ب¡أ œ ¢ن تAب¡ ¢
¢والن ¢ق¡ ¢د ار œت¢ ¢
ك ب¢يœت¢ ¢ع œب ¡د ¢
ار ¢
ك ل¡يA ¢كون ¢إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د أ¢ ¢ما ¢مك،¢
ل¢ن• ¢
ك إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د»]27[ .
ك أœ ¢نت ¢ي¢ا ¢ر̄ب قœ ¢د ب¢ا ¢ر œكت¢ ¢وه¢ Aو Aمب¢ا ¢ر ±
[.In Luc. Sermon 111 ]1
رابع0ا :حروب داود (أصحاح 1 20 ،18أيام):
إلى هنا كنا نركز على أن أخبار اليام تAظهر وجة نظر ا ،فلماذا نتكلم الن عن الحروب؟ أثار هذا السؤال أيض0ا القديس يعقوب الرسول وأجاب
عنه في رسالته (يع " :)2 -1 :4من ابن الحروب والخصومات بينكم أليست من هنا من ذاتكم المحاربة في أعضائكم .تشتهون ولستم تمتلكون.
تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا .تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لنكم ل تطلبون" بمعنى آخر فإن السبب في الحروب هو الخطية
الرابضة في قلب النسان .داود وقف وحارب ضد أعدائه ليدافع عن مملكته ،والمسيحي أيض0ا له أعداء ألداء أي 0
ضا ،فنحن نحارب أرواح الشر في
العلء ،ولذلك فالقديس بولس الرسول يحضنا قائ0ل" :إلبسوا سلح ا الكامل"(أف .)11 :6
كنا قد تكلمنا عن حروب داود وانتصاراته في كتابنا عن تفسير سفر صموئيل الثاني ،والن سننظر من وجهة نظر أخرى من أصحاح  18حتى
أصحاح .20
أصحاح :18
v

جت وقراها من يد الفلسطينين1("...أيام .)8 ،1 :18
"وبعد ذلك ضرب داود الفلسطينين وذلل•هم وأخذ •

بعد الشركة الحلوة التي استمتع بها داود مع ا خلل الكلمة والصلة ،كما ذكر في الصحاح السابق ،استأنف عمله بحب ونشاط زائد "غالب0ا ولكي
يغلب" والن نلحظ التي:
 .1العداء القدامى لسرائيل ا سوف يقهرون أخير0ا .فقد كان الفلسطينيون مصادر إغاظة لسرائيل لجيال كثيرة ،ولكن داود ذلل•هم (عدد ،)1
وكذلك في آخر اليام فإن كل رئاسة وسلطان وقوة مضادة ستخضع لبن داود ،وأكثر العداء رسو 0خا سيقعون أمامه.
 .2كثير0ا ما تنقلب أمور العالم فيحدث أن يخسر الناس أموالهم وقوتهم عندما يفكرون في تثبيتها ،كما حدث مع هدرعزر فقد ضربه داود حين ذهب
الول ليقيم سلطته (عدد .)3
" .3باطل هو الفرس لجل الخلص" هذا ما قاله داود في مزمور ( ،)17 :33وهو كان يؤمن بما يقول ،لنه عرقب مركبات الخيل (عدد  ،)4فإذ
قرuر أن ل يعتمد عليهم (مز  )7 :20فإنه لم يستخدمهم لن ا أمر شعبه بأن ملكهم ل يجب أن يAكثر خيله أو زوجاته.
 .4أن أعداء كنيسة ا كثي 0را ما يخربون أنفسهم بمساعدة بعضهم البعض (عدد  ،)5فإن سريان دمشق قد هAزموا عندما حضروا لمساعدة هدرعزر،
فعندما تأتي يد المساعدة أخرى بهذه الطريقة فإنهم ل يأخذون العقوبة فقط بل أيض0ا يAجمعون "كحزم إلى البيدر"(ميخا .)12 -11 :4
 .5إن ثروة الخاطيء أحيان0ا تكون موضوعة للبار" ،فقد صار الراميون لداود عبيد0ا يقدمون هدايا"(عدد  ،)6فأتراس الذهب والنحاس التي لهم
أAحضرت إلى أورشليم (عدد  ،)8 -7كما بAنيت خيمة الجتماع من غنائم مصر بAنى الهيكل من غنائم أمم أخرى ،وهذه اشارات لدخول المم إلى
إنجيل الكنيسة.
v

"وسمع ترعو ملك حماة أن داود قد ضرب كل جيش هدرعزر ملك صوبة1("...أيام .)17 ،9 :18

وهنا نتعلم:
 .1إنه من مصلحتنا أن يكون أصدقاؤنا من الذين عندهم حضرة ا ،فملك حماة عندما سمع عن عظمة نجاح داود ،أرسل ليهنئه ويرتضي وجهه
بهدية قيمة (عدد  .)10 ،9أنه ليس من المنفعة أن يعارض أحد ابن داود ،لذلك "قبلوا البن لئل يغضب"(مز  ،)12 :2فليتعلم ويطلب الحكمة ملوك
وقضاة الرض وكذلك الوضعاء .الهدايا التي يجب أن نأتي بها إلى ا ليست آنية ذهب وفضة (فهذه تليق بمن ليس له شيء يAؤتى به إليه) ،بل نAقدم
له قلوبنا وحبنا الخالص كما أنفسنا ذبيحة حية.
ي حفظهم لبناء وتزيين الهيكل،
 .2البركة التي يجزلها ا لنا يجب أن نكرمه منها ،فهدايا أصدقائه كما غنائم أعداءه "قدسها داود ل"(عدد  ،)11أ u
ونحن يجب أن نقدس ل ونستخدم لمجد اسمه كل ما هو حق وثمين لدينا" :لتكن تجارتنا وأجرتنا قدس0ا للرب"(أش .)18 :23
 .3إن من يصطحبون ا معهم حيثما يذهبون فليتوقعوا أن ي¢نجحوا ويAحفظوا حيثما يتوجهون ،فقد قيل سابق0ا (عدد  )6ويAعاد هنا أيض0ا (عدد )13
"وكان الرب يخلuص داود حيثما توجه" ،فعين ا دائ 0ما على من أعينهم متجهة دائ 0ما إليه.
 .4ا يعطي القوة للناس ليس لكي يظهروا بها كعظماء بل ليعملوا بها الخير ،فداود عندما ملك على كل إسرائيل صنع حك 0ما وعد0ل بين شعبه
وهكذا استجاب لنتيجة ارتفاعه ،فلم يكن مرك 0زا على انتصاراته بالخارج حتى ينسى أن يصنع عد0ل بالداخل ،وبذلك فهو خدم الملك اللهي ،وا
"الجالس على العرش قاضي0ا عاد0ل" ،فكان رم 0زا بار 0زا للمسيا" ،الذي قضيب استقامة هو قضيب ملكه".
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ض ¡ة ¢والن¯ ¢ح ¡
¢وب¡ي¡ ¢د ¡ه ¢ج ¡مي Aع آن¡ي¡ ¢ة ال •ذه¡ ¢
اس]10[ .
ب ¢و œالف¡ •
ك د¢ا Aو Aد ل¡لر•ب—
ه¡ ¢ذ ¡ه أ¢يœضا 0ق• ¢د ¢سه¢ا œال ¢مل¡ A
ض ¡ة ¢وال •ذه¡ ¢
ب ال• ¡ذي أ¢ ¢خ ¢ذه¡ Aم œن Aك —ل ال¢ Aم ¡م ¡م œن:
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ح ث¢ ¢مان¡ي¢ة¢ ¢ع ¢ش ¢ر أœ ¢لفا]12[ .0
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"وكان بعد ذلك أن ناحاش ملك بني عمون مات فملك ابنه عوض0ا عنه1("...أيام .)5 ،1 :19

يبدو في هذا الصحاح أن داود كان حاد الطبع ولكنه حاول أن يعيش في سلم .ونلحظ هنا:
 .1إنه من سجيuه الناس التقياء أن يكونوا ¢ح ¢سن¡ي الجيرة وبالخص يكونوا شاكرين ،فداود أراد أن يصنع معروف0ا مع حانون كجار له ولنه تذكر
معروف ابيه معه ،فأولئك الذين يحصلون على معروف يجب أن يردوه حسب قدرتهم عندما تسنح الفرصة ،وألئك الذين يحصلون من الباء يجب
أن يردوا للبناء بعد انتقالهم.
 .2إنه "كما يقول مثل القدماء من الشرار يخرج شر"(1صم " )13 :24لن اللئيم يتكلم باللؤم ،والماكر آلته رديئة ،ليهلك بأقوال الكذب المتكلمين
بالحق"(أش  ،)7 -6 :32فهؤلء الوضعاء الذين يخترعون الشر بأنفسهم ،يميلون إلى الغيرة وظن السوء في الخرين بدون سبب ،فخدام حانون
اشاروا بأن رسل داود جاءوا ليتجسسوا الرض ،كأنما إنسان عظيم كداود كان محتا 0جا أن يصنع شيئ0ا وضيع0ا مثل هذا ،فأنه أن كان عنده نية سيئة
ضد المونيين فكان في إمكانه أن يفعلها بالقوة ول يلجأ إلى طريقة خسيسة ،على أن حانون خضع لرأي عبيده وضد0ا لقوانين المم عامل رسل داود
بطريقة خبيثة.
إن بني عامون كانوا أعدا 0ءا لسرائيل ولكن داود لم يرد أن يصنع حرب0ا ،فهو كان Aمدافع0ا كما هو الحال معه في معظم حياته ،فرجل ا يجد نفسه
دائ 0ما مدافع0ا ،فكما ذكرنا في الصحاح السابق ،نحن يجب علينا أن نلبس سلح ا الكامل .ماذا يعني هذا؟ هل لكي نتقدم للحرب؟ ل بل لنكون
واقفين باستعداد وهذا هو المهم.

 .3إنه يجب على الرؤساء أن يحموا خدامهم وأن يهتموا ويعتنوا بأمورهم إذا أصابهم ضرر في خدمتهم ،فداود فعل هكذا لرسله (عدد  )5والسيد
المسيح يفعل كذلك لخدامه.
v

"ولما رأى بنو عمون أنهم قد انتنوا عند داود1("...أيام .)19 ،6 :19

عوض أن يكون داود هو الذي يريد الحرب فإن ملك العمونين الجديد هو الذي أراد هذا ،ولذلك فقد استأجر جي 0شا من سوريا لمساعدته ضد داود،
ونحن نرى هنا:
 .1كيف أن قلوب الشرار اليلة للغناء قد تقuست لجل هلكهم ،فبنو عمون لما رأوا أنهم قد انتنوا عند داود (عدد  .)1فبد0ل من أن يسعوا في السلم
وتصحيح ما صنعوه ،ويضعوا أنفسهم ويسعوا إلى ارضاء داود على الضرر الذي ارتكبوه ،هاهم ليس فقط قد انتنوا عند داود بل أيض0ا ابغضوا
عدل ا الذي هو "ملك المم" الذي يدافع عن حق المظلوم ويحفظ قوانين المم المنتهكة ،بل إنهم أعدوا للحرب وأتوا على أنفسهم بالدمار على يدي
داود ،الشيء الذي لم يكن قد أضمره لهم.
 .2كيف أن جأش الرجال الشجعان قد ازداد في الضيقات ،فلما رأى يوآب أن مقدمة الحرب كانت نحوه من قدام ومن وراء (عدد  )10فعوض أن
يفكر في التقهقر فقد ضاعت تصميمه ،ومع أنه لم يستطع مضاعفة جيشه إل• أنه قسuمه ،ولم يتكلم فقط بل فعل كإنسان شهم له حضور بديهة عظيمة،
طا اتفق مع اخيه على مساعدة كل منهما الخر (عدد  ،)12وحث نفسه وجنوده أن يفعلوا بقوة كل في موقعه بهدف المجد ل
ولما رأى نفسه محا 0
والخير لوطنهم ،وليس لشرفهم ومنفعتهم الشخصية وتركوا المر ل" :وما يحسن في عيني الرب يفعل"(عدد .)13
 .3كيف أن أعظم فنون الحرب التي تصوب ضد العدل والنصاف ل تAجدي شيئ0ا ،فإن بني عمون عملوا ما في وسعهم لتعزيز موقفهم فقد احضروا
قوة جبارة في حقل الحرب واستخدموها على قدر0ا استطاعتهم بمكر ،ومع ذلك فلنهم على غير حق ومدافعين عن الباطل ،فكل هذا لم ينفع وقهروا
أشهر قهر ،فالحق دائ 0ما يغلب وينتصر أخير0ا.
ي حال اهتمام بالمر وكانوا
 .4إن الذين ل يكون ا معهم يشحذون ويستجمعون قواهم مرة أخرى دون أدنى فائدة ،فالسوريون لم يكن لهم على أ u
يخدمون مع بني عمون كجنود مرتزقة ،وعندما ضAربوا فكروا في استرداد شرفهم ولذلك طلبوا مساعدة من السوريين الذين على الضفة الخرى
من الفرات ،ولكن بل فائدة فأنهم "هربوا أمام إسرائيل"(عدد  .)18لقد فقدوا سبعة آلف رجل الذين قيل عنهم أنهم رجال سبعمائة مركبة (2صم
.)18 :10
 .5عندما رأى السوريون أن إسرائيل هو المنتصر ،فإنهم كسروا تحالفهم مع بني عمون "ولم يشأ آرام أن ينجدوا بني عمون بعد"(عدد  )19وأيض0ا
صنعوا صلح0ا مع داود وصاروا له عبيد0ا .ليت الذين وقفوا عبث0ا ضد ا يرجعوا لنفسهم "ويكونوا مراضين له سريع0ا ماداموا في الطريق"(مت :5
 )25وليصيروا له عبيد0ا لنهم صيروا أنفسهم Aمهملين إذا صاروا أعداء له.
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ل¡يœ ¢ست ¢œأ ¡جرAوا لœ ¢نف¡ Aس ¡ه œم ¡م œن أ¢ ¢ر ¡ام الن• œه ¢ر œي ¡ن ¢و ¡م œن أ¢ ¢ر ¡ام ¢م œع ¢كة¢ ¢و ¡م œن صAوب¢ة¢
¢مر¢ œكب¢ا ƒ
ت ¢وفAر¢ œسانا]6[ .0
ف¢ا œست ¢œأ ¢جرAوا لœ ¢نف¡ Aس ¡ه ¡م œاثنœ ¢ي ¡ن ¢وث¢ل¢ث¡ين ¢أœ ¢لف¢ ¢مر¢ œكبƒ ¢ة،
¢و ¢مل¡ ¢
ك ¢م œع ¢كة¢ ¢و ¢ش œعب¢ه.A
ف¢ ¢جا Aءوا ¢ون¢ ¢زلAوا Aمق¢ ¢
اب ¡ً ¢ل ¢م œي ¢دب¢ا.
¢واج œت¢ ¢م ¢ع ب¢نAو ¢ع ¯مون¡ ¢م œن Aم Aدن¡ ¡ه œم ¢وأ¢تAوا ل¡ œل ¢حر¡ œ
ب]7[ .
Aوآب ¢و Aك •ل ¢جي ¡
¢ول• ¢ما ¢س ¡م ¢ع د¢ا Aو Aد أ¢ر¢ œس ¢ل ي ¢
œش œال ¢جب¢اب¡ ¢ر ¡ة]8[ .
ب ¡ع œن ¢د ب¢ا ¡
طف¯وا ل¡ œل ¢حر¡ œ
ب œال ¢م ¡دين¡ ¢ة،
ف¢خ¢ ¢ر ¢ج ب¢نAو ¢ع ¯مون¢ ¢واص¢ œ
ك ال• ¡ذين¢ ¢جا Aءوا ¢كانAوا ¢وح¢ œدهœ Aم ف¡ي œال ¢ح œق ¡ل]9[ .
¢و œال AملAو A
¢ول• ¢ما ¢رأ¢ى يAوآب Aأ• ¢ن Aمق— ¢د ¢مةœ ¢ال ¢حر¡ œ
¢ت ن¢ح¢ œوه¡ Aم œن ق• Aد ƒام ¢و ¡م œن ¢و ¢را ƒء،
ب ¢كان œ
اخت¢ا ¢ر ¡م œن ¢ج ¡م ¡
يع Aم œنت¢ ¢خب¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢و ¢
صف•هœ Aم ل¡ل¡ق¢ا ¡ء أ¢ ¢را ¢م]10[ .
œ
¢و ¢سل• ¢م ب¢ق¡ي•ة ¢ال •ش œع ¡
ب ل¡ي¡ ¢د أœ ¢ب ¢شا ¢
ي أ¡ ¢خي ¡ه،
ط ¯فوا ل¡ل¡ق¢ا ¡ء ب¢ن¡ي ¢ع ¯مون]11[ . ¢
ف¢اص¢ œ
¢وق¢ا ¢ل« :إ¡ œن ق¡ ¢و ¢
ي أ¢ ¢را Aم ¢عل• ¢ي تA ¢كون Aل¡ي ن¢ج¢ œدة،0
¢وإ¡ œن ق¡ ¢و ¢
ي ب¢نAو ¢ع ¯مون¢ ¢علœ ¢ي ¢
ك أœ ¢ن ¢ج œدتAك]12[ .¢
ت¢ ¢جل• œد¢ ،و œلن¢ت¢ ¢ش •د œد ل¢ج¡ œل ¢ش œعب¡ن¢ا ¢ول¢ج¡ œل Aم Aد ¡ن إ¡ل¡ ¢هن¢ا،
¢و ¢ما ي¢حA œسن Aف¡ي ¢ع œين ¡¢ي الر•ب— يœ ¢ف ¢عل]13[ .»A
¢وت¢ق• ¢د ¢م يAوآب¢ Aوال •شعœب Aال• ¡ذين¢ ¢م ¢عه Aن¢ح¢ œو أ¢ ¢را ¢م ل¡ œل Aم ¢حا ¢رب¡ ¢ة،
ف¢ه¢ ¢ربAوا ¡م œن أ¢ ¢ما ¡م ¡ه]14[ .
¢ول• ¢ما ¢رأ¢ى ب¢نAو ¢ع ¯مون ¢أ¢ن•ه Aقœ ¢د ه¢ ¢ر ¢
ب أ¢ ¢را Aم
ه ¢¢ربAوا هœ Aم أ¢يœضا¡ 0م œن أ¢ ¢م ¡ام أœ ¢ب ¢شا ¢
ي أ¡ ¢خي ¡ه ¢و ¢د ¢خلAوا إ¡ل¢ى œال ¢م ¡دين¡ ¢ة.
¢و ¢جا ¢ء يAوآب Aإ¡ل¢ى أAو Aر ¢شل¡ي ¢م]15[ .
¢ول• ¢ما ¢رأ¢ى أ¢ ¢را Aم أ¢ن•هœ Aم ق¡ ¢د ا œن ¢ك ¢سرAوا أ¢ ¢ما ¢م إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل أ¢ر¢ œسلAوا Aر Aسل،0
¢وأœ ¢ب ¢ر Aزوا أ¢ ¢را ¢م ال• ¡ذين ¢ف¡ي ¢عب ¡œر الن•ه ¡œر،

ك ¢رئ¡يس¢ Aجي ¡
œش ه¢ ¢د ¢د ¢ع ¢ز ¢ر]16[ .
¢وأ¢ ¢ما ¢مهœ Aم AشوبA ¢
¢ول• ¢ما أœ Aخب¡ ¢ر د¢ا Aو Aد ¢ج ¢م ¢ع Aك •ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢و ¢عب¢ ¢ر الAر œد •Aن
ف ¡
ض •دهœ Aم.
¢و ¢جا ¢ء إ¡لœ ¢ي ¡ه œم ¢واص œط• ¢
ف د¢ا Aو Aد ل¡ل¡ق¢ا ¡ء أ¢ ¢را ¢م ف¡ي œال ¢حر¡ œ
ب ف¢ ¢حا ¢ربAوه]17[ .A
اص œط• ¢
¢وه ¢¢ر ¢
ب أ¢ ¢را Aم ¡م œن أ¢ ¢م ¡ام إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
¢وق¢ت¢ ¢ل د¢ا Aو Aد ¡م œن أ¢ ¢را ¢م ¢س œب ¢عة ¢آل¡ ¢
ف ¢مر¢ œكبƒ ¢ة ¢وأ¢ر œب¡ ¢عين ¢أœ ¢لف¢ ¢را ¡ج ƒل،
يس œال ¢جي ¡
ك ¢رئ¡ ¢
¢وق¢ت¢ ¢ل Aشوب¢ ¢
œش]18[ .
¢ول• ¢ما ¢رأ¢ى ¢عب¡ي Aد ه¢ ¢د ¢د ¢ع ¢ز ¢ر أ¢ن•هœ Aم ق¡ ¢د ا œن ¢ك ¢سرAوا أ¢ ¢ما ¢م إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل
¢
صال¢حAوا د¢ا Aو ¢د ¢و ¢خ ¢د Aموه.A
¢ولœ ¢م ي¢ ¢ش œأ أ¢ ¢را Aم أœ ¢ن يœ Aن ¡جدAوا ب¢ن¡ي ¢ع ¯مون ¢بœ ¢عد]19[ .A
هنا تكرار لخبار حروب داود:
أ .مع بني عمون واستيلئه على ربة (عدد .)3 ،1
ب .مع عمالقة الفلسطينين (عدد .)8 ،4
"وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك اقتاد يوآب قوة الجيش وأخرب أرض بني عمون وأتى وحاصر
v
ربة1("...أيام  .)3 ،1 :20قد يظهر هنا أن يوآب هو المعتدي ،وربما كان كذلك ،ولكن يجب أن نتذكر أن داود كان قد ق uدم معروف صداقة لملك
بني عمون الشاب ولكنه أهان داود وقام ذلك الملك الجديد في الحال بحرب ضده ،فإ 0ذا هذا الن استمرار لتلك الحرب.
قرأنا في الصحاحات السابقة كيف أن جيش بني عمون وحلفاءهم قد هزموا في الحرب ،وهنا نرى خراب ربة عاصمة مملكتهم (عدد  ،)1ووض œع
تاج ملكهم على رأس داود (عدد  ،)2والشدة العظيمة التي عومل بها الشعب (عدد  ،)3وقد رأينا أكثر تفصي0ل عن هذه الحداث في (2صم -11
 ،)12ول نملك إل• أن نتذكر الحادثة المحزنة أنه بينما كان يوآب محاصر0ا ربة وقع داود في الخطية الكبرى الخاصة بأوريا .وجدير بالذكر أن
كاتب السفر هنا لمح لها فقط بين السطور" :وكان داود مقي 0ما في أورشليم" ،وياليته كان في الحرب مع جيشه فكان بعيد0ا عن التجربة ولكن في
تنعمه بالراحة وقع في الخطية ،إن سرد خطية داود في الكتاب المقدس هو مثل لمانة وعدم انحياز كاتبي السفار ،وتجنب اعادة تفاصيلها هنا بينما
كانت الفرصة سانحة لعادة الكلم عنها فهو لتعليمنا أنه حتى وإن كانت الفرصة Aم ¡حقuة للكلم عن هفوات وأخطاء الخرين فإننا ل يجب أن نAس•ر
في تكرار الكلم عنها ،فمن الفضل عدم الكلم عن الشخاص أو العمال إن لم يكن هناك شيء حسن الذكر.
"ثم بعد ذلك قامت حرب في جازر مع الفلسطينين1("...أيام  )8 ،4 :20لقد ق¢ A
رض الفلسطينين تقريب0ا (أصحاح  )1 :18ولكن كما حدث في تحطيم
الكنعانيين على يدي يشوع حيث بني عناق قAرضوا أخير0ا (يش  .)21 :11فهنا كذلك في النتصار على الفلسطينين قAهر عمالقة جت في النهاية.
كذلك في الشتباك بين النعمة والفساد فأنه توجد بعض الخطايا المتأصلة مثل هؤلء العمالقة ول يمكن التغلب عليها إل• بعد كفاح طويل ،ولكن
أخير0ا الحكم يأتي بالنصر .ونلحظ هنا:
 .1لم نسمع قط عن عمالقة بين السرائيليين مثل عمالقة الفلسطينين ،فهناك عمالقة في جت ولكن ليس عمالقة في أورشليم ،فالنماء في نبات ا هو
في المنفعة وليس في الحجم ،فهؤلء الذين يشتهون زيادة أشبار على قامتهم ل يAق uدرAون أنها ستجعلهم أكثر ضخامة بل فائدة ،ففي ميزان القدس زاد
داود على جليات.
 .2مع أن عبيد داود كانوا ذوي قامة عادية إل• أنهم بمعونة ا التي ساندتهم كانوا أكثر صلبة في كل مقاومتهم مع عمالقة جت ،فال يAس uر في
خفض النظرات المتعالية وإماتة العمالقة الذين في الرض ،كما غطى قدي 0ما بالفيضان على أناس Aمعت uدين بأنفسهم ،فل يجب أن يجزع أحباء الكنيسة
من قوة وتشامخ أعدائها ،فأن كان ا معنا فمن علينا ،فماذا يصنع زيادة أصبع في كل يد أو في كل رجل بالمقارنة بالقدرة الكلية؟
 .3هؤلء العمالقة عيروا إسرائيل (عدد  )7ولذلك دفعوا ثمن عجرفتهم ،فالذين يعيرون ا وإسرائيل ا يرون خرابهم أكثر عيان0ا ،فال يعمل
أعما0ل عظيمة ول يسمح للعدو أن يقول أن يده ارتفعت (تث  ،)27 :32فانتصارات ابن داود تدريجية كالتي لداود نفسه" ،فنحن ل نرى بعد كل
شيء Aمخ ¢
ض Aع له" ،ولكن سنراه قريب0ا "فالموت نفسه العدو الخير سيœ Aقهر كهؤلء العمالقة تما 0ما.

ا¢ل¢ص¢ œحا Aح œال ¡ع œشرAون¢
ت Aخر ¡
Aوج œال AملAو ¡
¢و ¢كان¡ ¢ع œن ¢د ت¢ ¢م ¡ام ال •سن¡ ¢ة ف¡ي ¢و œق ¡
ك
ا œقت¢ا ¢د يAوآب Aق• Aوةœ ¢ال ¢جي ¡
ب أ¢ر¢ œ
œش ¢وأœ ¢خ ¢ر ¢
ض ب¢ن¡ي ¢ع ¯مون¢
¢وأ¢ت¢ى ¢و ¢حا ¢
ص ¢ر ¢رب•ة.¢
¢و ¢كان ¢د¢ا Aو Aد Aمق¡يما  0ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م.
ض ¢ر ¢
ف¢ ¢
ب يAوآب¢ Aرب•ة¢ ¢وه¢ ¢د ¢مه¢ا]1[ .
¢وأ¢ ¢خ ¢ذ د¢ا Aو Aد ت¢ا ¢ج ¢مل¡ ¡ك ¡ه œم ع ¢œن ¢ر œأ ¡س ¡ه،
فA ¢و ¡ج ¢د ¢و œزنAه ¢ Aو œزن¢ة¡ 0من ¢ال •ذه¡ ¢
ب¢ ،وف¡ي ¡ه ¢ح ¢ج ±ر ¢ك ¡ري ±م.
ف¢ ¢كان¢ ¢عل¢ى ¢رأ ¡
س د¢ا Aود.¢
œ
¢ت ¢كث¡ي ¢رة¡ 0ج uدا]2[ .0
¢وأœ ¢خ ¢ر ¢ج ¢غن¡ي ¢مةœ ¢ال ¢م ¡دين¡ ¢ة ¢و ¢كان œ
ار ¡
œب ال• ¡ذين ¢ب¡ه¢ا ¢ون¢ ¢ش ¢رهœ Aم ب¡ ¢من¢ا ¡شي ¢ر ¡ً ¢ون¢ ¢و ¡
ج ¢ح ¡دي ƒد ¢وفAؤAو ƒ
¢وأœ ¢خ ¢ر ¢ج ال •شع ¢
س.
¢وه¢ ¢ك ¢ذا ¢
صن¢ ¢ع د¢ا Aو Aد ل¡ Aك —ل Aم Aد ¡ن ب¢ن¡ي ¢ع ¯مون. ¢
ث• Aم ¢ر ¢ج ¢ع د¢ا Aو Aد ¢و Aك̄ل ال •ش œع ¡
ب إ¡ل¢ى أAو Aر ¢شل¡ي ¢م]3[ .
ت ¢حر œب ±ف¡ي ¢ج ¡
ث• Aم بœ ¢ع ¢د ¢ذل¡ ¢
از ¢ر ¢م ¢ع œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين. ¢
ك ق¢ا ¢م œ
ي œالحAو ¡ش ¯ي ق¢ت¢ ¢ل ¢سف•ا ¢
¡حين¢ئ¡ ƒذ ¢س œب ¢كا A
ي ¡م œن أ¢و œل¡ ¢د ¢راف¢ا ف¢ ¢ذ ¯لوا]4[ .
¢ت أ¢يœضا ¢ 0حر œب¢ ±م ¢ع œالف¡ل¡ œس ¡طين¡ي—ين، ¢
¢و ¢كان œ
ف¢ق¢ت¢ ¢ل أœ ¢ل ¢حان¢ان Aبœن Aي¢اعAو ¢ر ل¢ح¡ œم ¢ي أ¢ ¢خا ج Aœلي¢اتœ ¢ال ¢جت— —ي.
¢ت ق¢ن¢اةA Aر œم ¡ح ¡ه ¢كن¢و¡ œل الن•س ¡
•اجين]5[ . ¢
¢و ¢كان œ
ت،
¢ت أ¢يœضا ¢ 0حر œب ±ف¡ي ¢ج •
ث• Aم ¢كان œ
¢و ¢كان¢ ¢ر Aج ±ل ط¡ ¢وي Aل œالق¢ا ¢م ¡ة أœ ¢عن¢ش، A
أ¢ ¢
صاب¡ Aعه Aأ¢ر œب± ¢ع ¢و ¡ع œشرAون، ¢
¢وه A¢و أ¢يœضا A 0ول¡ ¢د ل¡ ¢راف¢ا]6[ .
¢ول• ¢ما ¢عي• ¢ر إ¡س œ¢رائ¡ي ¢ل ¢
ض ¢رب¢ه Aي¢هAون¢اث¢ان Aبœن¢ Aش œم ¡عي أ¡ ¢خي د¢ا Aود]7[ .¢
ت
هA ¢ؤل¡ ¢ء Aول¡دAوا ل¡ ¢راف¢ا ف¡ي ¢ج •
طوا ب¡ي¡ ¢د د¢ا Aو ¢د ¢وب¡ي¡ ¢د ¢عب¡ي ¡د ¡ه]8[ .
¢و ¢سقA ¢

خطية داود في لمر إحصاء الشعب:

يختص هذا الصحاح بأكبر خطية اقترفها داود ،وهو ل يذكر شيئ0ا عن خطيته في أمر أوريا الحثي ول المصاعب التي حلuت بأسرته بعدها فليس
هنا ذكر لبتشبع أو لعصيان ابشالوم .وخطية داود في أسر احصاء الشعب سAجلuت في هذا الصحاح لن التكفير عن هذه الخطية أدى إلى الشارة
للمكان الذي سيق uدم عليه الهيكل ،ويمكن تلخيص محتويات الصحاح كالتي:
 .1خطية داود عن إجبار يوآب لحصاء الشعب (عدد .)6 ،1
 .2ندم داود على ما عمله بمجرد أن أدرك خطأه (عدد .)8 -7
 .3المر المحزن على اختيار واحد من بديلين ( dilemmaأو بالحرى ثلثة  ) trilemmaوعن كيفية العقوبة على هذه الخطية والعصا التي
سيAضرب بها (عدد .)13 ،9
 .4الخراب ال Aمحزن الذي نتج عن الطاعون ونجاة أورشليم منه (عدد .)17 ،14
 .5توبة داود وتقديمه المحرقة وما نتج عن ذلك الخلص من الطاعون (عدد .)30 ،18
وقد سبق أن درسنا هذه الحادثة المؤلمة في كتابنا :تفسير وتأملت الباء الولين في سفر صموئيل الثاني -الصحاح  ،24وهنا نذكر بعض
التأملت الخرى:
v

"ووقف الشيطان ضد إسرائيل واغوى داود ليحصي إسرائيل1("...أيام .)6 ،1 :21

ظن أن احصاء الشعب ليس بشيء رديء ،لماذا ل يعرف الراعي عدد رعيته؟ ولكن نظرة ا ليست كالنسان ،فمن الواضح أن داود أخطأ في هذا
ي0 A
العمل وكان سبب0ا في غضب ا لنه عمل ذلك نتيجة خواطر كبرياء قلب وقلة ثقة في ا بالعتماد على العداد ،فليس هناك خطية أكثر تناقض0ا
وبالتالي إساءة إلى ا أكثر من الكبرياء وقلة اليمان والخطية كانت من داود وكان يجب أن يتحمل اللوم عليها وحده ولكننا أAخبرنا:
أ .كيف كان ال Aمجر— ب فعا0ل في هذه الحالة (عدد " :)1ووقف الشيطان ضد إسرائيل واغوى داود ليفعلها" ،وقد Aذكر في (2صم  )1 :24أن "غضب
الرب حمى على إسرائيل فأهاج عليهم داود ليفعلها" .إن أحكام ا الصالحة يجب أن تAلحظ ويAعترف بها حتى في الخطايا وعدم الصلح في
النسان ،فنحن متأكدون أن ا ل يتسبب في الخطية "فهو ل يAجرب أحد0ا" ،لذلك عندما يAقال أنه أهاج داود ليفعلها فيجب التوضيح أنه لجل هدف
حكيم و Aمقدس سمح ا للشيطان أن يفعلها ،وهنا نقتفي أثر هذا التيار العفن إلى مصدره وأساسه ،فليس غريب0ا أن الشيطان -الذي هو عدو ا .وكل
ي عدو لدود ،ولكن من الممكن
خير -أن يقف ضد إسرائيل فهدفه هو خوار قوة ،ونقص عدد ،وكسف مجد إسرائيل ا ،الذي هو له شيطان أ u
التعجب كيف أنه يؤثر على داود ليفعل شيئ0ا خاطئ0ا وهو الرجل الذي قلبه مثل قلب ا ،فهو يAظن فيه أنه من أولئك الذين ل يمسهم الشرير .أبد0ا يجب
أن نعلم أن أقدس القديسين ل يجب أن يفكروا أنهم ليسوا في متناول تجارب الشيطان ،وهذا يذكرنا بالقديس مقاريوس الكبير الذي كان الشيطان
يقول له "لقد وصلت يا مقارة" فاستمر يجيبه "لم أصل" إلى أن سلuم روحه في يد خالقه فقال "الن وصلت" والن لما نوى الشيطان أن يحيق إذا
ي طريق أتخذ؟ أنه لم "يهيج ا ضدهم ليبتلعهم"(أي  )3 :2ولكنه هيج داود أعز صديق لهم لكي ي¢ح œصهم وبذلك يAغضب ا ويثيره
بإسرائيل أ u
ضدهم ،ونلحظ:
 .1أن الشيطان عندما يغوينا لنخطيء ضد ا فإنه يصيبنا بأذى أكثر مما يشتكينا أمام ا .أنه ل يحطم الناس إل• بأنفسهم وأيديهم أو أيادي غيرهم.
 .2أن أعظم ضرر يAمكنه أن يفعل بكنيسة ا هو أن يغوي قوادها بالكبرياء ،لنه ل يستطيع أحد أن يرى هذه الخطية في الجميع وبالخص
المتقدمين في الكنيسة "وأما أنتم فليس هكذا .بل الكبير فيكم ليكن كالصغر .والمتقدم كالخادم"(لو .)26 :22
ب .كيف كان الحصاء غير Aمج œد! إن يوآب الذي استخدمه داود كان رجل ذو شأن في العمال العامة ،ولكنه أAرغم على هذا العمل وفعله بأقصى
ما يمكن تصوره من التردد:
ي شيء يؤول إلى ما فيه مجد الملك وخير المملكة ،ولكن
 .1لقد ق uدم احتجاج0ا على هذا العمل قبل أن يبدأه ،فلم يكن هناك إنسان أكثر منه تقد 0ما في أ u
في هذا المر كان يود أن يAعفى مسرور0ا لنه:
ي تساؤل من جهة تنفيذ هذا الوعد ،فكل
ي مناسبة ،فال قد وعد أن يAكثuر شعبه ولم يكن عند يوآب أ u
أ .رأى أنه كان شيئ0ا ل داعي له ولم يكن له أ u
الشعب خدامه ولم يكن عنده شك في ولئهم ومحبتهم له ،فعددهم مهما كان قضية القوة التي يشدوها.
ب .إن هذا المر خطير والقيام به قد يكون سبب تعدي لسرائيل وربما يثير غضب ا عليهم ،وهنا فهمه يوأب ولكن داود لم يفهمه ،فأكثر الناس
عل 0ما بنواميس ا ليسوا دائ 0ما أكثر الناس بديهية في تطبيقها.
 .2لقد كان Aمضجر0ا من هذا المر قبل أن يقوم به" :لن كلم الملك كان مكروه0ا لدى يوآب"(عدد  ،)6أو قبل ذلك فكل ما صنع الملك داود كان
حسن0ا في أعين جميع الشعب (2صم  ،)36 :3ولكن الن هناك اشمئزاز عام على هذه الوامر وهو الشيء الذي ثبuت Aكره يوآب لها.

ومع أن نتيجة هذا الستعراض كانت عظيمة جد0ا ،إل• أن يوآب لم يكن عند قلب ليكمله وقد ترك سبطين Aمهمين بدون تعداد وهما سبطي لوي
وبنيامين (عدد  ،)6 -5وربما لم يكن مدقق0ا في تعداد السباط الخرى لنه فعل المر Aمتضرر0ا مما يوضح السبب في أختلف أرقام التعداد عما
ورد في (2صم .)9 :24
ج .هناك تباين كبير بين هذه الحادثة بالمقارنة مع ما حدث لداود الصبي الراعي عندما جاء إلى حقل المعركة ورأى جليات الجبار يجول مختا0ل
ومعير0ا لسرائيل ،ذاك الراعي الصغير لم يرغب في عمل تعداد ولم يحصي عدد الجي ،ولكنه قال "دعني أواجهه" ،لماذا كانت عنده الشجاعة
ليفعل ذلك؟ لنه وثق في الرب .وداود تعلم الدرس من حادثة الحصاء وقال في مزاميره" :الحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان .الحتماء
بالرب خير من التوكل على الرؤساء"(مز " ،)9 -8 :118بك يارب احتميت فل أخزى إلى الدهر"(مز .)1 :71
ونحن يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال الهام :هل نحن دائ 0ما نؤمن ونثق في الرب؟ "ولكن بدون إيمان ل يمكن إرضاءه("...عب  )6 :11والرب
يسوع له المجد قال متى جاء الروح القدس فهو يبكت العالم على الخطية .أية خطية؟ " ...لنهم ل يؤمنون بي"(يو  ،)8 :16والقديس بولس الرسول
قال ..." :كل ما ليس من اليمان فهو خطية"(رو  ،)23 :14هذه كانت خطية داود في تلك الحادثة وسرعان ما تيقن مقدار الخطأ الذي وقع فيه في
هذا المر.
"وقبح في عيني ا هذا المر فضرب إسرائيل1("...أيام  )17 ،7 :21هنا داود وقع تحت عصا التأديب بسبب
v
إحصاء الشعب ،عصا التأديب هذه التي تطرد الحماقة من القلب ،حماقة الكبرياء والعتماد على العداد بد0ل من الثقة في ا ،ولنتأمل التي:
أ .كيف أAصلح داود.
إذا أخطأ أعز ابناء ا فيجب أن يتوقعوا دفع الثمن:
 .1لقد أAفهم داود أن هذا المر قAبح في عيني ا (عدد  )7وهذا ليس بالمر الهين لنسان صالح مثل داود .الرب ينظر ول يAسر بخطية شعبه ،وليس
هناك خطية اكثر استياء لدى ا من كبرياء القلب وعدم الثقة في ا ،كذلك ليس شيء محزن ومميت لنفس مرهفة الحس أكثر من أن تكون موضع
استياء ا.
إنه من النافع لنا ونحن نسير في هذه التأملت أن نلحظ كيف أن ا يAر uكز على أشياء معينة في حياة داود ،فكثيرون هنا يعتبرون أن بعض
المواقف خطية ومواقف أخرى أنها ليست خطية أو أنها أقل خطأ ،0ولكن عندما نمثل في حضرة ا سوف نكتشف أن نظرتنا كانت خاطئة في هذا
ي الشياء التي نعملها أو ل نعملها بل هي أيض0ا في الفكار
المضمار ونعرف معنى الخطية ،فيجب أن نعلم أن الخطية ليست هي فقط في الفعال أ u
والنوايا ،وبدراسة كلمة ا نعرف نظرته للخطية...
A .2وضع أمام داود أن يختار واحد من ثلثة عقوبات :الحرب ،المجاعة ،أو الوبأ ،وبذلك فلذلله بالكثر Aوضع في موقف عسير جد0ا أمام رهبة
ي من الثلثة يختار.
ثلث عقوبات ،بل شك وسط ذهوله العظيم حينما فكر أ u
 .3سمع داود في بحر ساعات قليلة عن سقوط سبعين ألف0ا من رعيته وموتهم من الوبأ (عدد  ،)14فقد كان فخور0ا بوفرة شعبه ولكن العدل اللهي
أخذ مجراه ليجعلهم أقل عدد0ا ،فباستحقاق يؤAخذ منا ويسبب لنا الضعف ومذاقه المر الشيء الذي نفتخر به ،فداود أصر على احصاء شعبه وقال:
"اذهبوا عدوا إسرائيل وأتوا إل •
ي فأعلم عددهم"(عدد  ،)2ولكن ا الن يعدهم بطريقة أخرى" :فأتي أAعيuنكم للسيف("...أش  ،)12 :65وأتوا لدواد
بعدد آخر وكان بالكثر لرباكه وليس لمسرته فهو عدد الذين أستلuوا بسيف الملك ،وثيقة الموت السوداء التي كانت لطمة لسجل جنود داود.
 .4وكان داود يرى الملك المهلك وسيفه ممدود على أورشليم (عدد  ،)16وهذا لم يكن سوى رعب شديد له لنه علمة غضب السماء وتهديد
بإفناء تلك المدينة المحبوبة ،فإذا كان منظر ملك آتي0ا في مهمة سليمة قد جعل أعظم الرجال يرتعد ،فما بالك بمنظر ملك سيفه مسلول بيده ،سيف
ناري كالذي للشاروبيم الذي كان متقلب0ا لحراسة طريق شجرة الحياة ،فحينما نكون تحت غضب ا فالملئكة الطهار يكونون متسلحين ضدنا
ولكننا ل نراهم كما رأى داود.
ب .كيف حمل داود التأديب:
 .1لقد اعترف اعتراف0ا صادق0ا بخطيته وصلى لجل مغفرتها (عدد  .)8لقد اعترف أنه أخطأ جد0ا وأنه فعل هذا المر بحماقة شديدة ،وتوسل أن
يAصلح وأن يزول الثم.
 .2لقد قبل العقوبة على إثمه ..." :لتكن يدك عل uي وعلى بيت أبي("...عدد " )17أضع نفسي لعصى التأديب فدعني أعاني وحدي فأنا هو الذي أخطأ
وأساء وأني الرأس المذنب التي يجب أن يAستل السيف عليها".
ي فكر رديء ضد ا ،فمهما يحدث "دعني اسقط في يد
 .3ألقى نفسه تحت رحمة ا (بالرغم من علمه أن ا كان غاضب0ا منه) ولم يخطر بباله أ u
الرب لن مراجمه كثيرة جد0ا("...عدد  ،)13فالنسان الصالح يفكر حسن0ا من جهة ا حتى وأن عبست الدنيا في وجهه" :ولو قادني للذبح فإني أثق
فيه".

 .4لقد أظهر شعور0ا واهتما 0ما حنون0ا من جهة شعبه ،وقد و Aخز في قلبه حينما رآهم مضروبيين من أجل تعديه" :وأما هؤلء الخراف فماذا
عملوا"(عدد .)17
v
.)30

"فكلم ملك الرب جاد أن يقول لداود أن يصعد داود ليقيم مذبح0ا للرب في بيدر أرنان اليبوسي1("...أيام ،18 :21

وهنا نرى ختا 0ما للمر فحالما تاب داود عاد إليه سلمه مع ا" :لقد غضبت عل uي ولكن غضبك زال عني"(أش .)1 :12
 .1لقد وضع الرب حد0ا لتقدم الهلك (عدد  ،)15فلما تاب داود عن هذه الخطية ندم الرب على حكم الشر وأمر الملك المهلك أن يرد يده ويرد سيفه
إلى غمده (عدد  )27فسيف الحكم Aر uد إلى الغمد ،ولكن عند الجلجثة السيف اخترق جنب الرب يسوع المسيح ،وكما قال أحد الكتاب" :أنا دخلت إلى
قلب ا خلل جرح رمح"
 .2صدرت التعليمات لداود بأن يبني مذبح0ا للرب في بيدر أرنان (عدد  ،)18وقد أمر الملك جاد النبي بأن يأتي بهذه التعليمات إلى داود ،فنفس
الملك الذي نفuذ الحرب باسم الرب هنا يأتي بالخطوة المؤدية إلى السلم ،لن الملئكة ل يودون يوم الحزن .وكان في المكان أن يأتي الملك بهذه
التعليمات لداود مباشرة ولكنه أتى بها عن طريق الرائي لكيما يظهر شرف النبياء ،وكذلك اعلن يسوع المسيح أعطاه ا ليوحنا الرسول بيد
ملك ومنه إلى الكنائس .وكانت التعليمات لداود بإقامة المذبح هي رمز مبارك للمصالحة ،فإنه لو كان ا يAسر بموته لما قبل الذبيحة من يديه.
 .3أسرع داود يعمل اتفاق مع أرنان لجل البيدر لنه ل يخدم ا على حساب الخرين ،مع أن أرنان قدمه له مجان0ا ليس فقط لجل اللطف قبالة
الملك بل لنه رأى الملك (عدد  )20المر الذي أثار الرعب فيه مع أولده الربعة واختبأوا جميع0ا لنهم لم يحتملوا بهاء مجده وخافوا من سيفه
ي شيء من أجل التكفير ،فكل الذين عندهم إحساس مرهف بخوف ا يعززون
المسلول ،فتحت الخوف من الشر المرتقب كان مستعد0ا أن يعمل أ u
التوبة ويشجعون كل طرق المصالحة لجل رد غضب ا.
 .4لقد أظهر ا قبوله لتقدمات داود على هذا المذبح "فأجابه بنار من السماء"(عدد  ،)26فالدليل على رفع غضب ا عنه هو أنه بدل أن تستقر
النار بعدل على الخاطيء فإنها استقرت على الذبيحة وأكلتها ،وتل ذلك رد السيف المهلك إلى غمده .وكذلك المسيح جAعل خطية ولعنة من أجلنا،
لنه Aس uر الرب أن يسحقه لكي ما يكون ا لنا من خلله ليس نار0ا آكلة بل أب0ا متصالح0ا.
 .5لقد استمر داود في تقديم ذبائحه على هذا المذبح ،فمذبح النحاس الذي أقامه موسى كان في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون (عدد ،)29
وكانت ذبائح إسرائيل تق uدم هناك ،ولكن داود خاف من جهة نظره سيف الملك حتى أنه لم يستطع أن يذهب إلى جبعون ليسأل ا (عدد ،)30
فالمر استدعى العجلة عندما بدأ الطاعون ،فهارون كان يجب أن يسرع بل يجري لكي يصنع تكفير0ا (عد  ،)47 -46 :16والحالة هنا لم تكن أقل
طلب0ا للعجلة ،فالوقت لم يسمح لداود أورشليم ،لئل تأتي الضربة القاضية قبل رجوعه .ولذلك ا ،شفقة منه عليه ،أمره أن يقيم مذبح0ا في ذاك
المكان ،وا منح 0uحل من شريعته الخاصة بالمذبح الواحد بسبب المحنة الحاضرة وسمح برفع الذبائح على هذا المذبح الذي لم يقام مضاد0ا للذي في
جبعون ولكن Aملز 0ما له ،فشعارات الوحدة لم يAص ¯د عليها مثل الوحدة نفسها ،وحتى بعد مرور المحنة الحالية (كما هو ظاهر) فداود استمر في تقديم
الذبائح هنا بالرغم من استمرارية المذبح الذي في جبعون لن ا اعتمد الذبائح المقدمة على المذبح الذي في بيدر أرنان وأقر قبوله لها (عدد .)28
 .6لقد اختار ا موقع بيدر أرنان اليبوس على جبل المريا حيث المكان الذي أمر ا إبراهيم أن يقدم ابنه ذبيحة ناظر0ا إلى وقت ذبائح الهيكل
وأخير0ا ذبيحة حمل ا الذي يغفر خطايا العالم ،فداود بنى هذا المذبح حيث سيAبœنى الهيكل وقدم ذبيحة ،وهذا هو الموضع الذي يجتمع فيه ا مع
شعبه وأصبح الن مكان الذبيحة ،وداود أقام هذا المذبح وق uدم ذبيحة Aمحرقة ،فذبيحة المحرقة تAشير لشخص المسيح ،ثم ق uدم ذبيحة سلمة فهذه أيض0ا
تAشير إلى المسيح سلمنا المسيح صنع سل 0ما بسفك دمه على الصليب فيسوع المسيح هو سلمنا ،وهو رش دمه على كرس الرحمة لجلنا فهو
رئيس كهنتنا العظم وقد صعد إلى السموات وهو قائم عن يمين الب ،فليس هناك وصول إلى ا إل• خلل الرب يسوع المسيح ،وداود فهم هذا
بروح النبوات وق uدم ذبيحة المحرقة وذبيحة السلمة ل.
سادس0ا :داود يقوم بالتحضيرات والترتيبات لبناء الهيكل أصحاح (:)29 -22
هذه الثمانية أصحاحات تعتبر مكملة لسفر صموئيل الثاني إذ أنها تمل الفراغ بين نهاية ذاك السفر وبداية سفر الملوك الول ،فمن هنا حتى نهاية
سفر أخبار اليام الولى نرى حماس داود لبناء الهيكل واهتمامه بجمع المواد وبعمل الترتيبات بالرغم من أن ا لم يسمح له بالبناء .إن الهيكل
ي شيء آخر قام به داود.
ينطق بالروحيات والعلقة الصادقة مع ا ،ومن وجهة نظر ا فإن تحضيرات داود للهيكل كانت أكثر أهمية عن أ u
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ق ب¡ ¢ي الœ ¢م Aر ¡ج uدا.0
ط ف¡ي ي¡ ¢د الر•ب— ل• ¢ن ¢م ¢را ¡ح ¢مه¢ Aكث¡ي ¢رة،±
¢د œعن¡ي أœ ¢سقœ A
¢ول ¢أœ ¢سقAط Aف¡ي ي¡ ¢د إ¡ œن ¢سا ƒن»]13[ .
ف¢ ¢ج ¢ع ¢ل الر•̄ب ¢وب¢أ  0ف¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،

ف¢ ¢سق¢ط¡ ¢م œن إ¡س œ¢رائ¡ي ¢ل ¢س œبعAون ¢أœ ¢لف¢ ¢ر Aج ƒل]14[ .
ا¢ Aمل¢كا ¢ 0عل¢ى أAو Aر ¢شل¡ي ¢م ¡ل œهل¡ ¢كه¢ا،
¢وأ¢ر¢ œس ¢ل •
ك ¢رأ¢ى الر•̄ب ف¢ن¡ ¢د ¢م ¢عل¢ى ال •شر—،
¢وف¡ي ¢ما ه¢ Aو يœ Aهل¡ A
ك œال Aم œهل¡ ¡
¢وق¢ا ¢ل ل¡ œل ¢مل¡ ¢
ك¢ « :كف¢ى النA ، ¢ر •د ي¢ ¢دك»!¢
ك الر•ب— ¢واق¡فا ¡ 0
عًœ ًA ¢ن ¢د بœ ¢يد ¡
¢ر أAر œن¢انœ ¢الي¢بAو ¡س —ي]15[ .
¢و ¢كان¢ ¢ملA ¢
ك الر•ب— ¢واق¡فا 0بœ ¢ين ¢ال¢ر¡ œ
¢و ¢رف¢ ¢ع د¢ا Aو Aد ¢ع œينœ ¢ي ¡ه ف¢ ¢رأ¢ى ¢مل¢ ¢
ض ¢وال •س ¢ما ¡ء،
¢و ¢س œيفAه¢ Aم œسلAو ±ل ب¡ي¡ ¢د ¡ه ¢و ¢م œمدAو ±د ¢عل¢ى أAو Aر ¢شل¡ي ¢م.
ط د¢ا Aو Aد ¢وال ¯شيAو Aخ ¢عل¢ى AوجAو ¡ه ¡ه œم Aم œكت¡ ¢سين ¢ب¡ œال Aمس ¡
Aوح]16[ .
ف¢ ¢سق¢ ¢
صا ¡ء ال •ش œع ¡
œت أ¢ن¢ا ه¢ Aو ال• ¡ذي أ¢ ¢م ¢ر ب¡إ¡ح¢ œ
ب؟
¢وق¢ا ¢ل د¢ا Aو Aد ¡ •ل¡« :أ¢ل¢س A
¢وأ¢ن¢ا ه¢ Aو ال• ¡ذي أœ ¢خط¢أ ¢ ¢وأ¢ ¢سا ¢ء،
¢وأ• ¢ما هA ¢ؤل¡ ¢ء œال ¡خ ¢راف Aف¢ ¢ما ¢ذا ¢ع ¡ملAوا؟
ي ¢و ¢عل¢ى بœ ¢ي ¡
ك ¢عل• ¢
ف¢أ¢ي¯ه¢ا الر•̄ب إ¡ل¡ ¢هي ل¡تA ¢ك œن يA ¢د ¢
ت أ¢ب¡ي
ك ل¡ ¢
ل¢ ¢عل¢ى ¢ش œعب¡ ¢
ضر œب¡ ¡ه œم»]17[ .
ك الر•ب— ¢جا ¢د أœ ¢ن ي¢قAو ¢ل ل¡د¢ا Aو ¢د أœ ¢ن ي¢ص¢ œع ¢د د¢ا Aو Aد
ف¢ ¢كل• ¢م ¢ملA ¢
ل¡يAق¡ي ¢م ¢م œذب¢حا  0ل¡لر•ب— ف¡ي بœ ¢يد ¡
¢ر أAر œن¢انœ ¢الي¢بAو ¡س —ي]18[ .
ص ¡ع ¢د د¢ا Aو Aد ¢ح ¢س ¢
ف¢ ¢
ب ¢كل¡ ¢م ¢جا ¢د ال• ¡ذي ت¢ ¢كل• ¢م ب¡ ¡ه ب¡اس ¡œم الر•ب— ]19[ .
فœ ¢الت¢ف¢ت ¢أAر œن¢ان Aف¢ ¢رأ¢ى œال ¢مل¢ك.¢
اخت¢ب¢أAوا،
¢وب¢نAوه Aال¢ر œب¢ ¢عة¢ Aم ¢عه œ A
¢و ¢كان ¢أAر œن¢ان Aيœ ¢درAس¡ Aح œنط¢ة]20[ .0
¢و ¢جا ¢ء د¢ا Aو Aد إ¡ل¢ى أAر œن¢ان. ¢
¢وت¢ط¢ل• ¢ع أر œن¢ان Aف¢ ¢رأ¢ى د¢ا Aو ¢د ¢و ¢خ ¢ر ¢ج ¡منœ ¢البœ ¢يد ¡
¢ر
A
¢و ¢س ¢ج ¢د ل¡د¢ا Aو ¢د ¢عل¢ى ¢وج¡ œه ¡ه إ¡ل¢ى ال¢ر¡ œ
ض]21[ .
ف¢ق¢ا ¢ل د¢ا Aو Aد ¡لر œن¢ان« : ¢أœ ¢ع ¡طن¡ي ¢م ¢كانœ ¢البœ ¢يد ¡
¢ر ف¢أ œ ¢بن¡ ¢ي ف¡ي ¡ه ¢م œذب¢حا  0ل¡لر•ب— .
A
ض ƒة ¢كا ¡ملƒ ¢ة أœ ¢ع ¡طن¡ي إ¡ي•اه،A
ب¡ف¡ •
ف الض•ر œب¢ة¢ Aع ¡ن ال •ش œع ¡
ب»]22[ .
ف¢تA ¢ك •
ك ¢ما ي¢حA œسن Aف¡ي ¢ع œينœ ¢ي ¡ه.
ف¢ق¢ا ¢ل أAر œن¢ان Aل¡د¢ا AودA « :¢خ œذه  Aل¡نœ ¢ف ¡سك¢ ،¢و œليœ ¢ف ¢عل¢ œسي— ¡دي œال ¢مل¡ A
œت œالب¢ق¢ ¢ر ل¡ œل Aمح¢ œرق¡ ¢ة،
طي A
ا œنظAر . œقœ ¢د أœ ¢ع ¢
¢والن• ¢و ¡
ار ¢ج ل¡ œل ¢وقAو ¡د،

¢و œال ¡ح œنط¢ة ¢ل¡لت• œق ¡د ¢م ¡ة.
œت»]23[ .
œال ¢ج ¡مي ¢ع أœ ¢عط¢ي A
ض ƒة ¢كا ¡ملƒ ¢ة،
ك د¢ا Aو Aد ¡لAر œن¢ان« : ¢ل !¢ب¢ل¡ œش ¢را 0ء أœ ¢شت ¡¢ري ¡ه ب¡ف¡ •
ف¢ق¢ا ¢ل œال ¢مل¡ A
ل¢ن—ي ل ¢آ Aخ Aذ ¢ما ل¢ ¢
ك ل¡لر•ب— ف¢أAص¡ œع ¢د Aمح¢ œرق¢ة¢ 0مج•ان¡ي•ة]24[ .»0
¢و ¢دف¢ ¢ع د¢ا Aو Aد لAر œن¢ان¢ ¢ع ¡ن œال ¢م ¢كا ¡ن ¢ذه¢با ¢ 0و œزنAه ¡ Aس̄ت ¡مئ¡ ¢ة ¢شاق¡ ƒل]25[ .
¢وب¢ن¢ى د¢ا Aو Aد هAن¢ا ¢
ك ¢م œذب¢حا  0ل¡لر•ب— ،
¢وأ¢ص¢ œع ¢د Aمح¢ œرق¢ا ƒ
ت ¢و ¢ذب¢ائ¡ ¢ح ¢سل¢ ¢م ƒة،
¢و ¢دع¢ا الر•ب• ف¢أ ¢ ¢جاب¢ه  Aب¡ن ƒ
¢ار ¡من ¢ال •س ¢ما ¡ء ¢عل¢ى ¢م œذب¢ح¡ œال Aمح¢ œرق¡ ¢ة]26[ .
¢وأ¢ ¢م ¢ر الر•̄ب œال ¢مل¢ ¢
ك ف¢ ¢ر •د ¢س œيف¢ه Aإ¡ل¢ى ¡غ œم ¡د ¡ه]27[ .
ت ل• ¢ما ¢رأ¢ى د¢ا Aو Aد أ• ¢ن الر•ب• قœ ¢د أ¢ ¢جاب¢ه Aف¡ي بœ ¢يد ¡
ك œال ¢و œق ¡
ف¡ي ¢ذل¡ ¢
¢ر أAر œن¢انœ ¢الي¢بAو ¡س —ي
¢ذب¢ ¢ح هAن¢اك]28[ .¢
¢و ¢م œسك¢ن Aالر•ب— ال• ¡ذي ¢ع ¡مل¢هA Aمو ¢سى ف¡ي œالب— ¢ري• ¡ة
ك œال ¢و œق ¡
¢و ¢م œذبA ¢ح œال Aمح¢ œرق¡ ¢ة ¢كان¢ا ف¡ي ¢ذل¡ ¢
ت ف¡ي œال Aمر œت¢ف¢ ¢ع ¡ة ف¡ي ¡ج œبعAون]29[ . ¢
ا¢
¢ولœ ¢م يœ ¢ست ¡¢ط œع د¢ا Aو Aد أœ ¢ن يœ ¢ذه ¢
¢ب إ¡ل¢ى أ¢ ¢ما ¡م ¡ه ل¡ي¢سœأ ¢ ¢ل •
œف ¢مل¡ ¢
ل¢ن•ه Aخ ¢اف¡ ¢م œن ¡جه¡ ¢ة ¢سي ¡
ك الر•ب— ]30[ .

"من الكل خرج أكل" ،فبمناسبة الحكم الرهيب الذي ح uل بإسرائيل بسبب خطية داود أمر ا بإقامة مذبح آخر وعيuن المكان الذي يAبœنى عليه ،وقد
نشط داود بعزم شديد للتحضير لهذا العمل العظيم الذي وإن كان وضع تصميمه منذ فترة طويلة إل• أنه من الظاهر أهمل أخير0ا إلى أن تنبه من أنذار
هذا الحكم ،فقد ت¢سلuم علمات رضى ا بعد أن عاين سخطه:
أ¢ .وجهه إلى المكان (عدد .)1
ب .شجuعه وألهب حماسه للعمل:
 .1قام بالعداد للبناء (عدد .)5 ،2
 .2أعطى تعليمات لسليمان وأوصاه بهذا العمل (عدد .)16 ،6
 .3أوصى القادة أن يعاونوا سليمان في العمل (عدد  )19 ،17وهناك فرق شاسع بين الروح التي كان يفكر بها داود في الصحاح السابق بالمقارنة
ببداية الصحاح الحالي ،فهناك كان يAحصى الشعب بسبب كبرياء قلبه ولكن هنا من تواضع قلبه يقوم بخدمة ا ،فهناك الفساد كان سائد0ا ولكن هنا
أخذت النعمة اليد العالية (الينبوع الذي يعطي ماء حياة للنفس وإن تعكر فإنه يروق من نفسه مرة أخرى).
العدادات المادية:
"فقال داود هذا هو بيت الرب وهذا هو مذبح المحرقة لسرائيل1("...أيام .)5 ،1 :22
وهنا نلحظ:
أ .المكان الذي Aعيuن لبناء الهيكل (عدد .)1

فقال داود ،بوحي من ا وباعلن منه" ،هذا هو بيت الرب" .فإذا وجب بناء هيكل للرب فمن اللئق أن يAترك له اختيار المكان لن للرب الرض
وملؤها ،وهذا هو المكان الذي اختاره ،أرض يملكها يبوس ،فربما لم يوجد مكان قريب0ا من أورشليم أو حولها يصلح أن يكون نبوة سعيدة لدخول
هيكل النجيل بين المم (انظر أع  .)17 -16 :15فالمكان كان بيدرا ،وكنيسة ا الحي هي أرضه وبيدره (أش  )10 :21فالمسيح رفشه بيده لينتقي
بيدره .هذا هو البيت لنه هو المذبح ،فالهيكل بAنى لجل المذبح ،وقد وجدت المذابح قبل أن توجد الهياكل.
ب .العداد للبناء:
داود ل يجب أن يبني الهيكل ولكنه يعمل كل ما في استطاعته ليع•د له" :فهيأ داود كثير0ا قبل وفاته"(عدد  .)5هذا يدل على كبر سنه وعجزه المتزايد
الذي أشار إلى قرب وفاته فأثار فيه الحماس في أواخر أيامه ليجتهد كثير0ا في العداد للبناء .فكل ما تمتد إليه أيدينا من العمل لجل ا ولجل
أنفسنا ولجل جيلنا فيجب أن نعمله بكل قوتنا قبل وفاتنا ،لنه بعد الوفاة ليس هناك وسيلة ول عمل" ،لنه ليس في الموت ذكرك .في الهاوية من
يحمدك"(مز .)5 :6
والن نAخبر:
 .1ما الذي جد0ا بداود أن يقوم بمثل هذه العدادت ،فقد أخذ شيئين في العتبار:
أ .إن سليمان كان صغير0ا و uغض0ا وليس من المحتمل أن يبدأ هذا العمل بنشاط شديد ،ولكن إن وجد المواد جاهزة وأصعب جزء قد تم فهذا يثير فيه
الهمة ويشجعه على هذا العمل في بدية Aم œلكه .فيجب على كبار السن والمختبرين أن يعتبروا الصغار والضعفاء ويمدوا لهم كل ما في المكان
لمساعدتهم ولكي يسهلوا لهم عمل ا على قدر الستطاعة.
ب .إن البيت يجب أن يكون عظي 0ما جد0ا ،جلي0ل وفخ 0ما ،قوي0ا وبهي0ا ،وكل ما فيه يكون أحسن ما يوجد من نوعه ،وهذا لسبب وجيه وهو أنه معد
لشرف ا العظيم ،رب الرض كلها وهو مثل واشارة للسيد المسيح الذي فيه كل الملء وكل الكنوز مخزونة ،فالناس في ذاك الوقت كان يجب أن
يتعلموا خلل طرق محسوسة ،وعظمة البيت ستحيط العابدين بالرهبة المقدسة والخشوع ل ،ويدعوا الغرباء لكي يروه كأعجوبة العالم ومن خلله
يعترفون على ا الحقيقي ،ولذلك فهو Aمصمم لكي يكون ذا صيت ومجد بين كل البلد ،وداود سبق وأخبر بهذا التأثير الحسن من عظمته في
المزمور "من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا"(مز .)29 :68
ونلحظ في عدد ( )5من هذا الصحاح ذكر "عظيم جد0ا" ،فكما نرى من وجهة نظر ا فإن داود هيأ كثي 0را للهيكل لنه علم أن سليمان صغير
وعديم الخبرة بينما هيكل ا يجب أن يكون عظي 0ما جد0ا ،ولهذا فمن الممكن تسميته بهيكل داود بد0ل من "هيكل سليمان".
 .2ما هي العدادات التي أع uدها داود النبي:
على العموم هو هيأ كثير0ا كما سنرى فيما بعد ،فمث0ل خشب أرز وحجارة ،حديد ونحاس مذكروة هنا (عدد  ،)4 ،2فقد جلب أرز من الصوريين
والصيدانيين" ،بنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية"(مز  )12 :45وكذلك كثيرون من عاملي الشغل" ،الغرباء الذين كانوا في أرض
إسرائيل" ،والبعض يظن أنه استخدمهم لنهم عمال أكثر مهارة من السرائيليين ،ولكن السبب الرجح هو أنه لم يرد استخدام السرائيليين
ي عمل يظهر كأنه دنيء أو خاص بالعبيد.
"المولودين أحرار0ا" في أ u
تعليمات داود لسليمان:
"ودعا داود ابنه وأوصاه أن يبني بيت0ا للرب إله إسرائيل1("...أخبار .)16 ،6 :22
كان سليمان حينذا صبي0ا ويبلغ من العمر حوالي  16أو  17سنة ،وكان عمر داود حوالي  70سنة وربما يكون قد أعطى هذه التعليمات لسليمان
حينما كان أصغر سن0ا ،حوالي  12أو  13سنة.
وسليمان بالرغم من أنه كان صغير0ا و uغض0ا إل• أنه كان قادر0ا على استلم تعليمات ابيه الخاصة بالعمل الذي كان مكلف0ا به ،فعندما جاء داود إلى
العرش كان أمامه أعمال كثيرة ،ولكن سليمان أمامه شيء واحد وهو أن "يبني بيت0ا للرب إله إسرائيل"(عدد  ،)6والن نلحظ:
أ .داود يخبره لماذا لم يقم هو نفسه بالعمل فقد كان في قلبه أن يعمله (عدد  ،)7ولكن ا منحه لنه سفك د 0ما كثير0ا (عدد  ،)8وهذا هو الدم الذي
سفكه في حروبه (فقد كان رجل حرب منذ حداثته) ،وقد سف¢ك هذا الدم بعدل وشرف في خدمة إله إسرائيل ،ولكنه هذا جعله غير لئق لهذه الخدمة،
أو بالحرى أقل لياقة من آخر لم يAدع لعمل دموي .وبالرغم من أن داود خاض هذه الحروب دون إرادته فهو لم يكن المعتدي فإن ا اعتبره رجل
دماء ،فال ضد الحروب ويريد السلم وابنه يسوع المسيح هو ملك السلم الذي يأتي بالسلم إلى الرض .ا لم يسمح لداود ببناء الهيكل لنه رجل
حرب ،وا أعطى هذا السبب لتنجية داود عن هذا العمل وأظهر كم ثمينة هي حياة البشر لديه ،وأنه يريد مث0ل له أن :الذي سيبني هيكل النجيل
ليس بإفناء حياة البشر بل بخلصهم (لو .)56 :9
ب .يعطيه السبب بإلزامه بهذا العمل:

 .1لن ا اختصه بهذا العمل ودعاه بأن يكون الرجل الذي يقوم به :هوذا يولد لك ابن ،ويدعى سليمان ،وهو يبني بيت0ا لسمي (عدد  .)10 -9وليس
هناك قوة أكبر تدفعنا لخدمة ا وتAشجعنا عليها من أن نعلم أننا معينين لها من قبل ا.
 .2لنه سيكون صاحب راحة وأريحة ليعمله ،ولذلك فإنه ل يAوجه وقته أو ماله أو فكره عن هذا العمل ،وسيكون له راحة من اعدائه حواليه (أي uل
يجرؤ أحد منهم أن يهدده أو يستفزه أو يغزوه) ،وسيكون له سل 0ما وسكينة في إسرائيل ،ولذلك يستطيع أن يبني البيت ،ونلحظ أنه حينما يعطي
الرب راحة يتوقع ع 0مل.
 .3لقد قال ا أن سليمان سيكون رجل سلم وراحة لنه سيعطي إسرائيل سل 0ما في زمانه ،ولكننا نعلم أن السلم لم يكن مستدي 0ما ،ولكن هناك من
وقف أمام شعب إسرائيل عندما رفضه قادة الدين وقال "تعالوا إل •
ي يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وأنا أريحكم (مت  .)28 :11فهو فعل ما لم
يتمكن سليمان فعله ،وهو حفيد أحفاد داود ،وهو الذي يستطيع أن يAنعم بالسلم والراحة والهدوء للنفس البشرية.
 .4لن ا وعد أن يAثبuت مملكته .دع ذلك يu Aشجعه لن يAك uرم ا ¢عيuن الكرام له ،ودعه يبني بيت ا ،وا سيبني عرشه .دع نعمة مواعيد ا أن
تكون حاف 0زا لنا لخدمته.
" .5وأثبuت AكرسA uملكه على إسرائيل إلى البد"(عدد  ،)10فكما رأينا فإن الرب يسوع المسيح هو الذي وف•ى هذا الوعد نهائي0ا.
ج .يAسلuم له حساب0ا عن العدادت الشاسعة التي عملها لجل هذا المبنى (عدد  ،)14ليس بروح الكبرياء والمجد الباطل ،ولكن كتشجيع لسليمان
لينغمس في العمل مسرور0ا حيث أن أساس0ا ثابت0ا قد أAع uد له .الثروة هنا تذكر مئة ألف وزنة من الذهب ومليون وزنة من الفضة وتدل على مجموع
غير معقول حتى أن بعض الشرuاح إما يسمحوا بخطأ في النقل أو يظنوا أن الوزنة هي مجرد طبق أو قطعة ونحن نفترض أن العدد هنا غير مؤ uكد
حيث ذكر في عدد  16من الصحاح أن الذهب والفضة والنحاس والحديد ليس لها عدد ،وداود يذكر هنا كل الشياء التي ق uدسها (أصحاح )11 :18
لبيت الرب أي uالتي ليست للبناء فقط ،بل وأيض0ا للخزانة ،وبجمعها مع0ا ربما تقرب إلى ما هو مذكرو هنا ،فالمئات واللوف هي أعداد كثير0ا ما
نذكرها اشارة إلى الكثرة ول نعنيها حرفي0ا.
نلحظ هنا أن داود كان مش uجع0ا لبنه .وهو يعلم أنه يحتاج التشجيع! لنه تربى في بيت النساء ولم يكن شخص0ا مناض0ل ،فسليمان جنى الفائدة من
حAكم داود ،فيمكن أن يقال حق0ا عنه ما ذكره الرب يسوع "أناس تعبوا وآخرون دخلوا على تعبهم"(يو  ،)38 :4فسليمان دخل على تعب آخر وهو
داود اباه.
د .أوصاه أن يحفظ وصايا الرب ويلحظ واجبه في كل شيء (عدد  ،)13فيجب عليه أل 0uيفتكر أنه ببناء الهيكل يشتري ترخيص0ا للخطية،بل بالعكس
فإن مثل هذا الفكر غير مقبول ول يAع uد إذا هو لم يحتفظ لعمل الفرائض والحكام التي أمر بها الرب موسى (عدد  ،)13فهو سيكون ملك على
إسرائيل ولكن يجب أن يتذكر دائ 0ما أنه أحد رعايا إله إسرائيل.
وداود حض uابنه على اتباع طرق ا ووصاياه ،ربما لنه اكتشف فيه ضعف0ا ،وكذلك بتشبع ربما اكتشفت بعض ضعفات سليمان ومنها ضعفه تجاه
النساء ،ونحن هنا نقرأ نصائح داود ،أما من يرغب قراءة نصائح أم سليمان فليرجع إلى الصحاح الخير من سفر المثال.
ج .وهو يAشجعه أن يعمل هذا العمل العظيم ويAقبل عليه "تشدد وتشجع"(عدد  ،)13فبالرغم من أنه عمل Aمتسع فل يجب أن يقع تحت تعبير البنuاء
الحمق ،الذي ابتدأ ولم يستطع أن يكمل إنه عمل ا وسوف يتم "ل تخف ول ترتعب" .في عملنا الروحي كما في حربنا الروحية نحتاج إلى
الشجاعة والتصميم.
ح .يحثه أن ل يتراخى في العدادات التي هuيأها هو ولكن ليزد عليها (عدد  ،)14فهؤلء الذين يدخلون على أتعاب الخرين ويستخدمون فضائلهم
يجب أيض0ا أن يAدخلوا بعض التحسينات.
خ .يAصلي له" :يعطيك الرب فطنة وفه 0ما ويوصيك بإسرائيل"(عدد  ،)12فمهما Aو uكل إلينا من عمل إذا رأينا أن ا أوكل إلينا ودعانا له فنحن لنا
رجاء أن يعطينا الحكمة لتنفيذه ،وربما كانت عيني سليمان على صلوة ابيه هذه لما ق uدم الصلة عن نفسه" :يارب لعطني قلب0ا ذا فهم وحكمة"
ويختم داود (عدد " :)16قم واعمل وليكن الرب معك" ،فالرجاء في وجود الرب ل يجب أن يتسبب في توانينا تجاه سعانا ،فإن كان الرب معنا
فيجب أن نقوم ونعمل وبذلك يكون لنا الثقة أنه سيكون معنا ،فيجب أن نتمم خلصنا وا سيعمل فينا وبنا.
وداود أخبر سليمان أنه ل يجب أن يبخل في بناء هذا الهيكل ،فهو ل يحتاج أن ينجز العمل بأسرع الطرق أو أسهلها أو أرخصها ،لنه سوف ل
يكون عجز في المواد ،وداود قال أنه في أيام تعبه ومذلته ،اليام التي كان يحاول بناء المملكة بالشعب ،فإنه هيأ العمل لجمع المواد لهيكل ا ،وا
نظر إلى ذلك وما في قلب داود ،ولذلك دعاه رجل حسب قلب ا نفسه ،فال أراد اتجاه القلب هذا والتشديد على القيم الروحية فوق كل شيء.
تعليمات داود لقادة إسرائيل:
"وأمر داود جميع رؤساء إسرائيل أن يساعدوا سليمان أبنه1("...أخبار .)19 ،17 :22

هنا يشغل داود قادة إسرائيل ليساعدوا سليمان في العمل العظيم الذي أمامه ،فكل منهم يجب أن يمد يد المساعدة لتتميم العمل ،فالذين على العرش ل
يستطيعون تنفيذ العمل الجيuد الذي يودونه إن لم يتعاون معهم المحيطون بالعرش ،لذلك أوصى داود القادة لينصحوا سليمان ويحثونه ويسهلوا العمل
له على قدر استطاعتهم بتعزيزه كل من ناحيته.
 .1أراهم الواجبات التي ينبغي أن يغاروا لها في هذا المضمار شاكرين ا على الشياء العظيمة التي عملها لهم فقد أعطاهم نصرة وراحة وأرض0ا
جيدة كميراث (عدد  .)18فكلما ازداد عمل ا معنا يجب أن يزداد اجتهادنا لخدمته.
 .2أل uح عليهم بالواجبات التي يجب أن يغاروا لها في هذا المر (عدد " ،)19فالن اجعلوا قلوبكم وانفسكم لطلب الرب إلهكم" ضعوا سعادتكم في
ارضائه ووجهوا عيونكم تجاه مجده ،اطلبوه كمصدر ونهاية نفعكم الرئيس واعملوا كل هذا من قلوبكم وانفسكم .اجعلوا البر اختياركم وشاغلكم
وبذلك لن تتقمقموا من اللم أو النفقات لتعزيز بناء مقدس الرب" ياليت القلب ينشغل بإخلص ل ،كذلك الرأس واليد والممتلكات والرغبات
فيستخدم الكل بسرور لخدمة ا.
والن لنسأل أنفسنا كمسيحين وكنسيين :فقد نكون قد نزلنا إلى الحضيض في حياتنا فربما كل ما نعمله للكنيسة هو مسك السيرة ونشر الشاعات
"أو ايجاد عيوب في الكاهن ،أو ربما ل نفعل شيئ0ا مثل هذا ولكن نقف متفرجين ل نعمل شيئ0ا .فيجب أن نفطن ونوخز أنفسنا لنصحو ،لننصب ونحيا
متحركين نحو الرب يسوع المسيح ونقول له نود أن نعيش معك ونريد أن نAش uدد على حياة روحية ،فيجب أن نفعل شيئ0ا بالتحديد ،شيئ0ا ايجابي¢ا ونفعله
الن بدون ثواني ،فهذا ما يقوله داود لبنه سليمان فبالحقيقة هو أعطاه وخزة.
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 vهكذا يكون البار كمن في مخدعه (أي في راحة) أينما Aوجد ،وتظهر الخليقة كلها الخضوع له (تك .]1[)26 :1
العلمة أوريجينوس
u
 vأخضعت له كل شيء تحت قدمى النسان ،حتى يمكنه أن يتكرس بكليته لك .لهذا لم تقم عليه سيد0ا سواك ،إنما اقمته هو سيد0ا على خليقتك![]2
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داود يضع الستقرارات الخيرة للمملكة (أصحاح :)23
Aنظم خدماته وخدامه ،ففي
أعطى داود التعليمات الخاصة ببناء الهيكل في الصحاح السابق ،وهنا في الصحاحات اللحقة يAثبuت خدمة الهيكل وي u
اليام السابقة لداود وأثناء فترات الحرب خلل حكمة نفترض أن خدمات اللويين كانت موجودة ولكنها لم تكن بالدقة والجمال المرغوب فيها،
والن داود كنبي وملك بتوجيه وتفويض من عناية اللهية "وضع نظا 0ما للمور الناقصة"(1كو .)34 :11
ونرى في الصحاح الحالي:
v

أعلن أن سليمان يخلفه على العرش (عدد .)1

v

أحصى اللويين وعيuن لهم وظائفهم (عدد .)5 ،2

وهنا لم يسرد الكاتب تفاصيل تنصيب سليمان كما Aذكرت في (أصحاح  )2 -1من سفر الملوك الول ،وبد0ل من ذلك يسرد بالتطويل للخدمات
المرتuبة للكهنة واللويين ،وتنظيم الجيش ،وما يAس •مى الن "الخدمة المدنية".
v

سرد العائلت العديدة للويين (عدد .)23 -6

v

اعتمد استخدام اللويين من ابن عشرين سنة فما فوق و uعين لهم ع 0مل (عدد .)32 ،24

وهذا العمل أتمه داود بهمة وحماس كما هيuأ الذهب والفضة للهيكل لن المكان ي¢صA œغر عن أن يتسع للخدمة المطلوبة.
v

ولما شاخ داود وشبع أيا 0ما ملuك سليمان ابنه على إسرائيل1(...أيام .)23 ،1 :23

وهنا نرى:
أ .لقد ورث سليمان ال Aم œلك حسب التدبير اللهي (عدد  ،)1ولقد نصuبه داود مل 0كا ل لكي يملك معه أو تحت سلطانه ولكن ليملك بعدها وقد فعل ذلك:
 .1لما صار شي 0خا وملن أيام ،عمره لم يتعدى  70عا 0ما عند وفاته ومع ذلك فقد كان شبعان0ا أيا 0ما وقانع0ا بحياته في هذا العالم .ولما شعر بقرب وفاته
دبر لما فيه خير المملكة بعد رحيله و Aس •ر بسعادة الستقرار للكنيسة والدولة.
 .2وقد فعل ذلك وسط برلمان ومجمع موقر من شعب إسرائيل ،مما جعل محاولة أدونيا لقتحام الملك من سليمان (بالرغم من الموافقة والتثبيت من
الشعب) تتصف بمظهر أكثر وقاحة وعقوقا وسخافة .ونلحظ أن تثبيت وتأمين ال Aم œلك من أجل الهيكل هو أعظم بركة للشعب وأعظم رضا للذين
سيرحلون من هذا العالم.
ب .حسب القاعدة المتبعة في عهد موسى Aع •د اللويون من ابن  50- 30سنة (عد  ،)3 -2 :4وحسب هذه القاعدة كان عددهم أيام موسى 8580
(عد  ،)48 -47 :4ولكن الن زاد عددهم أكثر من أربعة أضعاف وفوق ذلك بالنسبة لبقية السباط فأصبح الن عدد المستخدمين من رجال سبط
لوي  38,000إل u0إذا افترضنا أن الذين فوق سن الخمسين Aع ¯دوا هنا أيض0ا المر الذي لم يحصل هناك .يوآب لم يAحص اللويين قب0ل (1أصحاح
 )6 :21ولكن فعل ذلك الن ليس عن كبرياء قلب ولكن لهدف جليل ولذلك لم يكن هناك داعي للخوف من الغضب هذه المرة.

ج .لقد و uزع اللويين حسب اختصاصاتهم (عدد  .)5 -4لكيما يكونوا جميع0ا عاملين (بين جميع الرجال ليس هناك منظر اصعب من أن يكون هناك
طل) لكي يتم كل جزء من العمل بدقة ،وهذا تكريم عظيم ل أن يقوم بخدمة بيته عدد كبير بهذا المقدار ،وكرامة الناس العظام تAقu ¢در بكثرة
لوي0ا عا 0
ƒ
0
0
ƒ
حاشيتهم ،فلما كان ا هو الناظر على مسكن إسرائيل ننظر كيف كان هذا المسكن عظيما ،فالكل كان شبعان0ا ومتعلما ،ولكن ليس هناك مقارنة بين
أولئك وخدام العرش السماوي وسحابة الملئكة غير المعدودين ،فيالسعادة إسرائيل بوجود عدد كبير مثل هذا من المكلفين بخدمة ا بينهم ،فإذا ما
تدهورت عبادة ا في إسرائيل فل يكون السبب هو قلuة القائمين بتعضيدها بل هو اهمال وغش الذين كان من الواجب أن يقوموا بها.
والعمل الموكل للويين كان يشتمل على أربعة مجموعات:
ي حوالي الثلثين ،وكان عليهم أن يقفوا بين يدي
 .1الولى :وهي الغلبية الساحقة كان عليهم القيام بعمل خدمة بيت الرب وكان عددهم  ،24,000أ u
الكهنة في عمل الذبائح ،من ذبح وسلخ وغسيل وتقطيع وحرق ،لعداد ذبيحة التقدمة ولرفع الرماد وتنظيف كل الواني والطسوس وإعداد كل
شيء في مكانه لكي تتم الخدمة بدقة وفي وقتها المعين ،وكانوا Aمقس•مين إلى  24فرقة( 1000لكل أسبوع) ،و Aذكر أن هذا النظام ظ •ل متبع0ا حوالي
 400عام [ إلى عهد يوشيا (2أيام  ])4 :35وأشير إليه بالنسبة للويين الكهنة في وقت تجسد الرب يسوع (لو .)5 :1
 .2الثانية :كانوا مدبرين وقضاة ،ليس لمهام الهيكل والمشاكل التي قد نقع هناك (فهذه نفترض أن الكهنة كانوا ينظرون فيها) ولكن لمهام البلد،
فهؤلء كانوا حكا 0ما مسئولين عن شرائع ا لحل المصاعب وتدبير المشاكل التي تنشأ .وكان عددهم  ،6000موزعين على مناطق عديدة في
المملكة لمعاونة قادة وشيوخ كل سبط في اجراءات العدالة ،وهم "الشيتوريم" المشار إليهم في (تث 18 :16؛ 1أيام .)29 :26
 .3الثالثة :كانوا بوابين لحفظ طرقات بيت ا ،وفحص من يرغب الدخول ،ومقاومة من يحاول الدخول بالقوة ،فهم عمال النقاذ للهيكل وربما كانوا
مسلحين لهذا الغرض.
 .4الخيرة :كانوا مغنين وضاربي آلت معينين لهذه الخدمة وهذه كانت خدمة جديدة ،فداود اهتم بالموسيقى ،ويمكننا أن نتصور  4000شخص
يحمدون الرب بالموسيقى.
د .اللويون انتشروا توزعوا بين عائلتهم وأقاربهم ،لكيما يحسن استخدامهم جميع0ا ولكيما يسهل معرفة من يهمل في اداء واجبه وذلك ابتدأ كلهم
بصوت عال ودفعهم للجابة باسمائهم .وهذا ما فعلته كل عائلة على حدة ،فعندما يعمل أفراد العائلة مع0ا يساعد هذا على محبتهم بعضهم لبعض
والعمل مع0ا بروح واحدة ،فالرب يسوع أرسل تلميذه اثنين اثنين وجمع بعض الخوة مع0ا ،وهنا اجتمعت اسرتان مع0ا (عدد  )11لنهما لم يAكثرا
الولد ،فهؤلء الضعفاء والمنفردين اجتمعوا مع0ا ليكون لهم اعتبار0ا أكثر .ومما يجدر ذكره في عد عائلت اللويين أن نسل موسى (هذا الرجل
ي امتياز أو تعظيم خاص لهم ،بينما نسل هارون أAفرز لخدمة الكهنوت "لتقديس
العظيم) أحصى على نفس المستوى مع اللويين العاديين ولم يAعط أ u
قدس القداس"(عدد  .)13وقد ذكر حق0ا عن حفيد موسى (رجديا) أن ابناءه كانوا كثيرين جد0ا (عدد  ،)17فعندما اشار الرب على موسى أن يتركه
يفني بني إسرائيل ويقيم من نسله أمة عظيمة أبى وتشفع من أجلهم ،فلذلك كافأه ا بزيادة نسله فعوuض ما نقصه شكلي0ا بزيادة العدد في سبط لوي.
والن نرى:
 .1مساواة عائلة موسى مع البقية إنما هو دليل على انكار الذات ،فقد كان ذا حظوة لدى ا والناس وكان في امكانه سهولة رفع شأن أسرته
ي أثر من الرفعة والمتياز علمة على أنه كان فيه روح ا وليس روح
وتعظيمها وغناها ،ولكنه لم يبحث عن ذاته بدليل أنه لم يترك لسرته أ u
العالم.
ي هارون) مجرد نبي
 .2رفع أسرة هارون على البقية كان جزاء لنكران ذاته ،فبينما جAعل موسى (وهو أخاه الصغر) إله0ا لفرعون وهو (أ u
ي شيء ،فأنه لم يصر على حق القدمية ،بل قبل بسرور ما uكلفه ا به ،فقد خضع
ومتحدث ليلحظ أخاه ويعمل ما أAمر به ،لم يعارض هارون في أ u
لموسى وأحيان0ا كان يدعوه سيده ،فبما أنه أخضع نفسه للصغر منه حسب إرادة ا فقد رفع ا شأن أسرته فوق أسرة موسى ،فالذين يرضون
بالتنازل إلى مستوى أدنى من مرتبتهم لهم أكثر فرصة للرتفاع ،فمن اتضع ارتفع(.قانون إلهي)
هؤلء بنو لوي حسب بيوت آبائهم رؤوس الباء حسب احصائهم في عدد السماء حسب رؤوسهم عاملوا العمل
v
لخدمة بيت الرب من ابن عشرين سنة فما فوق1(...أيام .)32 ،24 :23
وهنا نرى:
أ .تغيير0ا في حصر الرجال العاملين من اللويين :في عهد موسى لم يAع uدوا أو يAدعون للخدمة إلى أن يصلوا سن الثلثين ،ولم يAضعوا تحت الختبار
إلى سن الخامسة والعشرين (عد  .)24 :8داود أمر (بتوجيه من ا) ،أن يحصلوا لخدمة بيت الرب ،من ابن عشرين سنة فما فوق (عدد  ،)24وقد
ثبت هذا المر في كلمه الخير (عدد  ،)27فعندما وضع لمساته الخيرة على مسودة هذه التنظيمات أمر (بتوجيه من ا) أن تكون إلى البد.
 .1ربما لم يAكل عمل لشباب اللويين إل• بعد بلوغ سن الخامسة والعشرين ،والكثيرين صارت لهم عادة البطالة أو أدمنوا الملذات ،وهذا كان مشين0ا
لسمعتهم ومانع0ا لنفع استخدامهم فيما بعد ،فلتفادي ذلك احضروا للعمل واخضعوا للتأديب عند سن العشرين ،فهؤلء الذين سيصبحون بارزين بين
الشعب يجب أن يتعلموا الهتمام وتحمل اللم في وقت مقبول.

 .2لما كان عمل اللويين متطلب0ا حمل أشياء ثقيلة (خيمة الجتماع وأثاثها) لم يدعهم ا إلى أن اكتملت قوتهم ،فال يAعطي اعتبار0ا لحالتنا الجسيمة
ففي الخدمة كما في التعاب ل يAحuملنا فوق ما نستطيع .ولكن الن وقد أراح ا شعبه وجعل أورشليم مسكنه إلى البد ،فليس هناك مجال لحمل
خيمة الجتماع وأوانيها وأصبحت الخدمة أسهل عما قبل ،لذلك سوف ل تكون ذات عمل شاق أو أكثر من الطاقة إذا قاموا بها عند سن العشرين.
 .3الن كثر شعب إسرائيل وأصبح لهم لجو 0ءا عا 0ما لورشليم وسيزدادون عندما يAبنى الهيكل أكثر عما كانوا حين تواجدوا في شيلوت أو نوب أو
جبعة ،لذلك أصبح من اللزم أن تستخدم أياد أكثر في خدمة الهيكل ،فكل إسرائيلي سيجد من يعاونه من اللويين عندما يأتي بتقدمته،فعندما يكثر
العمل يجب زيادة من يعملونه ،وحينما يكثر الحصاد فلماذا يكون الفعلة قليلون؟
ب .حصد آخر لعمل اللويين:
نAخبر عن عمل الكهنة (عدد  :)13لتقديس قدس أقداس ،ليقاد بخور أمام الرب ،لخدمته ،وليباركوا اسمه إلى البد ،فاللويون لم يكن لهم حق
التدخل في هذا العمل ولكن كان لهم أعمال كافية ،وأعمال حسنة Aمعينة لهم (عدد .)5 -4
 .1فهؤلء الذين منهم للمناظرة على عمل بيت الرب (عدد  )4كان عليهم أن يقفوا بين يدي بني هرون (عدد  ،)28فكان عليهم العمل الشاق أو
ي عمل ل حقير0ا!) في بيت الرب :حفظ البيت وطرقاته وحجراته نظيفة ،وضع الشياء في أماكنها لتكون جاهزة
الحقير (إذا أمكن تسمية أ u
لستخدامها في الوقت المعين ،فعليهم اعداد خبز الوجوه ليقدمه الكهنة على المائدة ،ليأتوا بالدقيق والكعك لتقدمة الذبيحة ولكيما يكون كل شيء معد
تحت يد الكهنة.
 .2وعمل المغنين هو لحمد وتسبيح الرب (عدد  )30عند تقدمة الصباح وكذلك المساء ،وكذلك التقدمات الخرى في السبوت والهلة...إلخ (عدد
 .)31فموسى قد عين أن يضربوا بالبواق عند تقدمة محرقاتهم والذبائح الخرى وفي أيام فرحهم (عد  ،)10 :10فصوت البوق كان صعب0ا وربما
أثuر على سمع العابدين ،لذلك عيuن داود مزامير للتسبيح أثناء هذه المناسبات ،فعندما نمت الكنيسة اليهودية من طفولتها أصبحت أكثر تعق0ل في
عبادتها إلى أن وصلت إلى حق النجيل فأبطلت ما للطفل (1كو 11 :13؛ غل .)9 ،3 :4
 .3وعمل البوابين (عدد  )5كان حراسة خيمة الجتماع وحراسة القدس ،حتى ل يقترب منها إل المسموح لهم وحتى هؤلء ل يقتربون أقرب مما
هو مسموح لهم به (عدد  ،)32وكذلك ليحرسوا بني هرون ليكونوا رهن اشارتهم ويقوموا بمهامهم ،وقد دعوا اخوتهم ليتذكر الكهنة انه بالرغم من
تقدمهم في الدرجة إل• أنهم نقروا من نفس الصخرة مع اللويين العاديين ،ولذلك ل يجب أن يتعالوا عليهم بل يعاملونهم دائ 0ما كاخواتهم.
ث ¢و œال ¡ع œشرAون¢
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الث•ال¡ A
¢ول• ¢ما ¢شا ¢خ د¢ا Aو Aد ¢و ¢شب¡ ¢ع أ¢ي•اما ¢ 0مل• ¢
ك Aسلœ ¢ي ¢مان ¢ا œبن¢ه¢ Aعل¢ى إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]1[ .
¢و ¢ج ¢م ¢ع Aك •ل Aر ¢ؤ ¢سا ¡ء إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢و œال ¢كه¢ن¡ ¢ة ¢والل• ¡وي—ين]2[ ، ¢
فA ¢ع •د الل• ¡وي¯ون¡ ¢م ¡ن ا œب ¡ن ث¢ل¢ث¡ين¢ ¢سن¢ة 0ف¢ ¢ما ف¢و œق،A
ف¢ ¢كان¢ ¢ع ¢د Aدهœ Aم ¢ح ¢س ¢
ب AرؤAو ¡س ¡ه œم ¡من ¢الر— ¢جا ¡ل ث¢ ¢مان¡ي¢ة¢ 0وث¢ل¢ث¡ين ¢أœ ¢لفا]3[ .0
¡م œن هA ¢ؤل¡ ¢ء ل¡ œل Aمن¢اظ¢ ¢ر ¡ة ¢عل¢ى ¢ع ¢م ¡ل بœ ¢ي ¡
ت الر•ب— أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا.0
ف Aع ¢رف¢ا Aء ¢وق¢ A
¢و ¡ست•ة  Aآلƒ ¢
ضاة]4[ .±
¢وأ¢ر œب¢ ¢عة  Aآلƒ ¢
ف ب¢و•ابAون، ¢
ت ل¡لت• œسب¡ ¡
ف Aم ¢سب—حAون ¢ل¡لر•ب— ب¡الل¡ ¢
¢وأ¢ر œب¢ ¢عة  Aآلƒ ¢
يح]5[ .
ت ال•ت¡ي Aع ¡ملœ ¢
¢وق¢ ¢س ¢مهœ Aم د¢ا Aو Aد ف¡ ¢رقا 0ل¡ب¢ن¡ي ل¡ ¢وي ل¡ ¢جرA œشون¢ ¢وق¢ه¢ات¢ ¢و ¢م ¢ر ¡
اري]6[ .
¡منœ ¢ال ¢جرA œشون¡ي—ين ¢لœ ¢ع ¢دان¢ Aو ¢ش œم ¡عي]7[ .
ب¢نAو لœ ¢عد¢ان : ¢الر •œأس Aي¡ ¢حيئ¡ي Aل ث• Aم ¡زيث¢ا Aم ¢ويAوئ¡يل ،Aث¢ل¢ث¢ة]8[ .±
يث ¢و ¢ح ¡زيئ¡ي Aل ¢وه¢ا ¢ران ، Aث¢ل¢ث¢ة.±
ب¢نAو ¢ش œم ¡عي¢ :شلAو ¡م A
هA ¢ؤل¡ ¢ء Aر Aؤوس Aآب¢ا ƒء ل¡لœ ¢عد¢ان]9[ . ¢
ث ¢و ¡زين¢ا ¢وي¢عAوش¢ Aوب¡ ¢ري ¢عة.A
¢وب¢نAو ¢ش œم ¡عي :ي¢ ¢ح A

هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ¢ش œم ¡عي أ¢ر œب¢ ¢عة]10[ .±
ث الر •œأ ¢
س ¢و ¡زي ¢زة Aالث•ان¡ ¢ي.
¢و ¢كان ¢ي¢ ¢ح A
أ• ¢ما ي¢عAوش¢ Aوب¡ ¢ري ¢عة  Aف¢لœ ¢م ي¢ Aكث— ¢را ال¢و œل¢د،¢
ف¢ ¢كانAوا ف¡ي ¡
صا ¡ء ل¡بœ ¢ي ¡
الح¢ œ
ت أƒ ¢
ب ¢وا ¡ح ƒد]11[ .
ب¢نAو ق¢ه¢ات¢ : ¢ع œم ¢را Aم ¢وي¡ص œه¢ا Aر ¢و ¢ح œب Aرون¢ Aو Aع —زيئ¡يل ،Aأ¢ر œب¢ ¢عة]12[ .±
ا¡ œبن¢ا ¢ع œم ¢را ¢م ه¢ا Aرون¢ Aو Aمو ¢سى،
س أœ ¢قد¢ا ƒ
¢وأœ Aف ¡ر ¢ز ه¢ا Aرون Aل¡تœ ¢ق ¡دي ¡س ¡ه قœ Aد ¢
س ه¢ Aو ¢وب¢نAوه Aإ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د،
ل¡يAوق¡ ¢د أ¢ ¢ما ¢م الر•ب— ¢ويœ ¢خ ¡د ¢مه ¢ AويAب¡ ¢
ار ¢
ا¡ فA ¢د ¡ع ¢ي ب¢نAوه¢ Aم ¢ع ¡س œب ¡ط ل¡ ¢وي]14[ .
ك ب¡ا œس ¡م ¡ه إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د¢ 14 ]13[ .وأ• ¢ما Aمو ¢سى ¢ر Aج Aل •
ا¡ œبن¢ا Aمو ¢سى ¢جرA œشو Aم ¢وأ¢ل¡ي ¢ع ¢زر]15[ .A
ب¢نAو ¢جرA œشو ¢م ¢شبAوئ¡ي Aل الر •œأس]16[ . A
¢و ¢كان ¢ابœن Aأ¢ل¡ي ¢ع ¢ز ¢ر ¢ر ¢ح œبي¢ا الر •œأ ¢
س ¢ولœ ¢م يA ¢ك œن ل¢ل¡ي ¢ع ¢ز ¢ر ب¢نAون ¢آ ¢خرAون. ¢
¢وأ• ¢ما ب¢نAو ¢ر ¢ح œبي¢ا ف¢ ¢كانAوا ¢كث¡ ¡
يرين¡ ¢ج uدا]17[ .0
يث الر •œأس]18[ . A
ب¢نAو ي¡ص œه¢ا ¢ر ¢شلAو ¡م A
ب¢نAو ¢ح œبرAون: ¢
ث ¢ويœ ¢ق ¢م ¢عا Aم الر•اب¡ع]19[ .A
ي¡ ¢ري•ا الر •œأس¢ Aوأ¢ ¢مر œي¢ا الث•ان¡ي ¢وي¢ح¡ œزيئ¡ي Aل الث•ال¡ A
ا¡ œبن¢ا ع —Aزيئ¡ي ¢ل ¡مي ¢خا الر •œأس¢ Aوي— ¢شي•ا الث•ان¡ي]20[ .
ا¡ œبن¢ا ¢م ¢ر ¡
اري ¢مح œل¡ي ¢و Aم ¡
وشي.
ا œبن¢ا ¢مح œل¡ي أ¢ل¡ ¢عاز¢ا Aر ¢وق¢يœس]21[ . A
¢ات،
¢و ¢مات ¢أ¢ل¡ ¢عاز¢ا Aر ¢ولœ ¢م يA ¢ك œن ل¢ه Aب¢نAون ¢ب¢ل œب¢ن ±
ف¢أ¢ ¢خ ¢ذه •Aن ب¢نAو ق¢ي ¢
œس إ¡ œخ ¢وتAه •Aن]22[ .
ب¢نAو Aم ¡
وث ،ث¢ل¢ث¢ة]23[ .±
وشي ¢مح œل¡ي ¢وع¢ا ¡د Aر ¢وي¡ ¢ري Aم A
ب بAيAو ¡
هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو ل¡ ¢وي ¢ح ¢س ¢
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم Aر Aؤوس Aالب¢ا ¡ء
ب إ¡ح¢ œ
¢ح ¢س ¢
صائ¡ ¡ه œم ف¡ي ¢ع ¢د ¡د الœ ¢س ¢ما ¡ء
Aوس ¡ه œم ع¢ا ¡ملAو œال ¢ع ¢م ¡ل ل¡ ¡خ œد ¢م ¡ة بœ ¢ي ¡
ب Aرؤ ¡
¢ح ¢س ¢
ت الر•ب—
¡م ¡ن اب ¡œن ¡ع œش ¡رين¢ ¢سن¢ة 0ف¢ ¢ما ف¢و œق]24[ .A
ل• ¢ن د¢ا Aو ¢د ق¢ا ¢ل« :قœ ¢د أ¢ ¢را ¢ح الر•̄ب إ¡ل¢ه Aإ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢ش œعب¢هA
ف¢ ¢س ¢كن ¢ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د]25[ .
¢ول¢ي ¢
œس ل¡ل• ¡وي—ين ¢بœ ¢ع Aد أœ ¢ن ي¢ح¡ œملAوا œال ¢م œس ¢كن¢ ¢و Aك •ل آن¡ي¢ت¡ ¡ه ل¡ ¡خ œد ¢مت¡ ¡ه»]26[ .

ب ¢كل¡ ¢م د¢ا Aو ¢د ال¡ ¢خ ¡
ل¢ن•ه¢ Aح ¢س ¢
ير Aع •د ب¢نAو ل¡ ¢وي
¡م ¡ن اب ¡œن ¡ع œش ¡رين¢ ¢سن¢ة 0ف¢ ¢ما ف¢و œق]27[ .A
ل¢ن•هœ Aم ¢كانAوا ي¢ق¡فAون ¢بœ ¢ين ¢ي¢ ¢دي œب¢ن¡ي ه¢ارAون¢ ¢عل¢ى ¡خ œد ¢م ¡ة بœ ¢ي ¡
ت الر•ب—
¡
¢ط ¡ه ¡
ف¡ي ال ¯د ¡
ير Aك —ل قœ Aد ƒ
س ¢و ¢ع ¢م ¡ل ¡خ œد ¢م ¡ة بœ ¢ي ¡
ا¡ []28
ت •
ور ¢و œال ¢مخ¢ا ¡دع ¢و ¢عل¢ى ت œ
اق œالف¡ ¢ط ¡
يق الت• œق ¡د ¢م ¡ة ¢و ¡رق¡ ¢
¢و ¢عل¢ى Aخب ¡œز œال AوجAو ¡ه ¢و ¢دق¡ ¡
ير
¢و ¢ما يœ Aع ¢م Aل ¢عل¢ى الص ¡
ت ¢و ¢عل¢ى Aك —ل ¢ك œي ƒل ¢وق¡ي¢ا ƒ
•اج ¢و œال ¢مر œبAو ¢كا ¡
س []29
صبƒ ¢
¢ول¢ج¡ œل œال Aوق¡ A
وف Aك •ل ¢
اح ل¡ ¢ح œم ¡د الر•ب— ¢وتœ ¢سب¡ي ¡ح ¡ه ¢و ¢ك ¢ذل¡ ¢
ك ف¡ي œال ¢م ¢سا ¡ء]30[ ،
ت ل¡لر•ب— ف¡ي ال ¯سبAو ¡
¢ول¡ Aكل— إ¡ص¢ œعا ¡د Aمح¢ œرق¢ا ƒ
ت ¢وال¡ ¢هل• ¡ة ¢و œال ¢م ¢وا ¡س ¡م ب¡ œال ¢ع ¢د ¡د
ب œال ¢مر œس ¡
¢ح ¢س ¢
Aوم ¢علœ ¢ي ¡ه œم د¢ائ¡ما  0أ¢ ¢ما ¢م الر•ب— ]31[ ،
¢ول¡ي¢حA œرسAوا ¡ح ¢را ¢سة¢ ¢خ œي ¢م ¡ة ا ¡لج œت¡ ¢م ¡
اع ¢و ¡ح ¢را ¢سةœ ¢القœ Aد ¡
س ¢و ¡ح ¢را ¢سة ¢ب¢ن¡ي ه¢رAون¢
إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه œم ف¡ي ¡خ œد ¢م ¡ة بœ ¢ي ¡
ت الر•ب— ]32[ .
أصحاح الرابع والعشرين:
هذا الصحاح يعطينا تسجي0ل ممي 0زا عن توزيع الكهنة واللويين كل في قسمه ،وعن تأدية مهامهم وواجباتهم حسب عائلتهم:
 .1الكهنة (عدد .)19 ،1
 .2اللويون (عدد .)31 ،20
v

"وهذه فرق بني هرون .بنو ناداب وابيهو العازر وإيثامار1("...أيام .)19 ،1

Aنظم الكهنة
لقد وضع داود طريقة منuظمة جد0ا ،فهو لم يشتر فقط الرض التي سيAبنى عليها الهيكل بل جمع أيض0ا المواد اللزمة للبناء ،والن ي u
للخدمة.
لقد كان هناك أربعة وعشرون فرقة ،فتأتي فرقة وتخدم تحت قيادة واحد من الكهنة ،ثم تأتي فرقة أخرى لتحل مكانها تحت قيادة كاهن آخر .لقد
ازداد عدد عائلت اللويين حتى أنه تعذر أن يخدموا جميع0ا في نفس الوقت ،فكما رأينا قب0ل فإنه من وقت موسى إلى داود ازداد عدد اللويين من
ثمانية آلف إلى ثمانية وثلثين ألف0ا ،لذلك فإن داود قد ق¢سuمهم إلى فرق ،فهذا التقسيم قد وضعه ا وقد نAظuم لخدمته:
 .1لقد Aوضع هذا التقسيم لتنظيم أعمال خدمتهم ،فال كان ومازال هو إله نظام وليس إله تشويش بالذات في الشياء الخاصة بخدمة عبادته ،فعدد
ي كنيسته) كل عضو له عمله لمنفعة الجسد كله (رو 5 -4 :12؛ 1كو .)12 :12
بدون نظام ليس له قيمة ويكون سبب0ا Aمع uوق0ا ،وفي جسد للمسيح (أ u
ي نزاع أوغضب ول يAتهم أحد بالتحيز ول يستطيع أحد أن يقول بأنه ظAلم،
 .2التقسيم كان يAعمل بالقرعة لكيما يكون تنفيذه من الرب ،وبذلك يAمتنع أ u
فكما أن ا هو إله نظام كذلك هو إله السلم ،فسليمان الحكيم قال في سفر المثال إن القرعة تمنع الخصومة (أم .)18 :18
 .3أن استخدام القرعة لغراض مقدسة هو من سلطة إلهية (ل )8 :21؛ (عد )55 :26؛ (1صم )41 :14؛ (أم 33 :16؛  .)18 :18القرعة كانت
تAلقى جهار0ا وبررع عظيم في حضرة الملك والقادة والكهنة حتى ل يكون هناك فرصة للتزوير أو ما يشابهه ،فالقرعة هي نداء لتد̄خل ا لذا يجب
أن تAجرى بكل اخلص ووقار ،فمتياس الرسول قد تم اختياره للرسولية بالقرعة والصلة (أع  )26 ،24 :1ويمكن إلقاء القرعة في أوضاع مماثلة
كما هو الحال في اختيار بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الرثوذكسية إذ تAلقى القرعة بين ثلثة بعد انتخابهم من المرشحين.
وفي هذا الصحاح ورد اسم الشخصية الرسمية الموكلة بكتابة السماء التي يتم القتراع عليها (عدد  )6وهو شمعيا واحد من اللويين.
 .4أولئك الكهنة تم اختيارهم ليرأسوا أعمال القدس (عدد  )5في دورهم ،وما كان يتم بالقرعة هو ترتيب أولوية الدور وليس من يخدم (لنهم
ي من يخدم أ 0ول ومن يليه في الخدمة لكي يعرف كل منهم دورة خدمته ويتمها في حينها ،ومن الربعة وعشرين رئيس0ا كان
اختاروا كل رؤساء) أ u
هناك ستة عشر من بيت اليعازر وثمانية من بيت ايثامار لن بيت إيثامار يAفترض أنه تناقص منذ الحكم الذي صدر على عائلة عالي الذي كان من

ذاك البيت ،والطريقة التي أAتبعت للقاء القرعة مذكورة في (عدد  )6من الصحاح" :أAخذ بيت أب واحد للعازار وأ¡ Aخذ واحد ليثامار" ،فاسماء
الستة عشر رئيس0ا من بيت إلعازار وضعت في سلة واحدة والثمانية من بيت إيثامار في سلة أخرى ،و Aس ¡ح ¢
ب منهما على التوالي إلى النتهاء من سلة
إيثامار وبعد ذلك من سلة بيت إلعازار فقط ،أو اثنان من التي للعازار يليها واحد من التي ليثامار.
 .5من أولئك الربعة وعشرين فرقة كانت الثامنة لبيا (عدد  ،)10وهي التي ذكرت في (لو  )5 :1بأنها الفرقة التي كان منها زكريا والد القديس
يوحنا المعمدان .من هذا يتضح أن الفرق التي وضعها داود بالرغم من تعثرها أثناء حكم الملوك الردياء وتوقفها أثناء السبي إل• أنها استمرت بعد
ذلك إلى أن هAدم الهيكل الثاني على أيدي الرومان .وكل فرقة كانت تAدعى بالسم الذي أ— Aس ¢ست به منذ البداية حسب حكمهم عن يد هرون أبيهم (عدد
 )19فكل من دAعى رئيس كهنة يجب أن يAهاب ويAكرuم من الكهنة كأبيهم ،كما كان هرون أبوهم يAكرuم ،والسيد المسيح هو رئيس كهنة على بيت ا
والمؤمنون به هم جنس مختار وكهنوت ملوكي ويجب أن يخضعوا له (1بط .)9 :2
v

"وأما بنو لوي الباقون فمن بني عمرام شوبائيل ومن بني شوبائيل يحديا1("...أيام .)31 ،20 :24

معظم اللويين المذكورين هنا قد سبق ذكرهم في الصحاح  ،23فهم كانوا بين الذين يقفون بين يدي الكهنة في خدمة بيت الرب ،ولكنهم Aذكروا هنا
مرة أخرى كرؤساء اللويين للربعة وعشرين فرقة الذين يخدمون بين يدي الربعة وعشرين فرقة للكهنة ،لذلك كانوا يلقون القرعة مع اخوتهم
ابناء هرون الذين ل يسودون على كهنة ا كما قال القديس بطرس" :ل كمن يسود على النصبة بل صائرين أمثلة للرعية "(1بط  ،)3 :5ولكيما
ي أن الذين من بيت أكبر عوملوا على نفس
يكون تنفيذ كل الخدمة Aمؤيد من قبل ا فإن رؤساء الباء كانوا يلقون القرعة بين اخوتهم الصغار أ u
المستوى مع العائلت الصغر منهم ،وأخذوا مكانهم ليس حسب القدمية ولكن بالقرعة حسب تدبير ا .فنلحظ أنه في المسيح يسوع ليس هناك
فرق بين العبد والحر ،الكبير أو الصغير ،فالخوة الصغار ،إذا كانوا مخلصين لليمان ،سيكونون مقبولين من المسيح كالباء الكبار.
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الر•اب¡ Aع ¢و œال ¡ع œشرAون¢
ق ب¢ن¡ي ه¢ارAون: ¢
¢وه¡ ¢ذ ¡ه ف¡ ¢ر A
ب¢نAو ه¢ارAون : ¢ن¢اد¢اب¢ Aوأ¢ب¡يهAو أ¢ل¡ ¢عاز¢ا Aر ¢وإ¡يث¢ا ¢مار]1[ .A
¢و ¢مات ¢ن¢اد¢اب¢ Aوأ¢ب¡يهAو قœ ¢ب ¢ل أ¢ب¡ي ¡ه ¢ما ¢ولœ ¢م يA ¢ك œن ل¢ه¢ Aما ب¢نAون، ¢
ف¢ ¢كه¢ن ¢أ¢ل¡ ¢عاز¢ا Aر ¢وإ¡يث¢ا ¢مار]2[ .A
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ق ¡م œن ب¢ن¡ي أ¢ل¡ ¢عاز¢ا ¢ر ¢وأ¡ ¢خي ¢مال¡ ¢
ك ¡م œن ب¢ن¡ي إ¡يث¢ا ¢ما ¢ر
صادAو A
¢ح ¢س ¢
ب ¢و ¢كال¢ت¡ ¡ه œم ف¡ي ¡خ œد ¢مت¡ ¡ه œم]3[ .
¢و Aو ¡ج ¢د ل¡ب¢ن¡ي أ¢ل¡ ¢عاز¢ا ¢ر Aر Aؤوس¡ Aر ¢جا ƒل أœ ¢كث¢ ¢ر ¡م œن ب¢ن¡ي إ¡يث¢ا ¢ما ¢ر،
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ت آب¢ائ¡ ¡ه œم ¡ست•ة¢ ¢ع ¢ش ¢ر،
¢ول¡ب¢ن¡ي إ¡يث¢ا ¢ما ¢ر ل¡بœ ¢ي ¡
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم ث¢ ¢مان¡ي¢ة]4[ .±
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ل• ¢ن رAؤ¢ ¢سا ¢ء œالقœ Aد ¡
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س ¢و Aر ¢ؤ ¢سا ¢ء بœ ¢ي ¡
ت •
¢كانAوا ¡م œن ب¢ن¡ي أ¢ل¡ ¢عاز¢ا ¢ر ¢و ¡م œن ب¢ن¡ي إ¡يث¢ا ¢ما ¢ر]5[ .
¢و ¢كت¢ب¢هœ Aم ¢ش ¢م œعي¢ا بœن Aن¢ثœ ¢نئ¡ي ¢ل œال ¢كات¡ب¡ Aمن ¢الل• ¡وي—ين ¢أ¢ ¢ما ¢م œال ¢مل¡ ¡
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اح ±د ¡ليث¢ا ¢ما ¢ر]6[ .
ت œالقAر¢ œعة Aالول¢ى ل¡ي¢هAوي¡ ¢
ف¢خ¢ ¢ر ¢ج ¡
ار ¢
يب.
A
الث•ان¡ي¢ة  Aل¡يœ ¢د ¡عي¢ا]7[ .

اري ¢م .الر•اب¡ ¢عة  Aل¡ ¢سع ¡
الث•ال¡ث¢ة Aل¡ ¢ح ¡
Aوري ¢م]8[ .
œالخ¢ا ¡م ¢سة Aل¡ ¢م œل ¡كي•ا .الس•ا ¡د ¢سة Aل¡ ¢مي•ا ¡مين]9[ . ¢
الس•اب¡ ¢عة Aل¡هAق¯ ¢
وص .الث•ا ¡من¢ة Aل¢ب¡ي•ا]10[ .
الت• ¡
اس ¢عة Aل¡يA ¢شوعœ .¢ال ¢عا ¡ش ¢رة Aل¡ ¢ش Aك œني¢ا]11[ .
œال ¢حا ¡دي¢ة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢لœ ¢لي¢ا ¡ش ¢
يب .الث•ان¡ي¢ة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢ل¡ي¢اق¡ي ¢م]12[ .
الث•ال¡ث¢ة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢ل¡ Aحف•ة .¢الر•اب¡ ¢عة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢ل¡ي¢ ¢شب ¢
œآب]13[ .
œالخ¢ا ¡م ¢سة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢ل¡بœ ¢ل ¢جة .¢الس•ا ¡د ¢سة¢ ¢ع ¢ش ¢رة¡ ¢لي ¡مي ¢ر]14[ .
الس•اب¡ ¢عة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢ل¡ ¡ح ¡
يزي ¢ر .الث•ا ¡من¢ة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢ل¡هœ ¢ف ¡
ص ¢
يص]15[ .
الت• ¡
اس ¢عة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢ل¡ف¢ق¢ح œي¢اœ .ال ¡ع œشرAون ¢ل¡ي¢ ¢ح œزق¡يئ¡ي ¢ل]16[ .
œال ¢حا ¡دي¢ة¢ Aو œال ¡ع œشرAون ¢ل¡ي¢ا ¡كين . ¢الث•ان¡ي¢ة ¢ Aو œال ¡ع œشرAون ¢ل¡ ¢جا Aمو ¢ل]17[ .
الث•ال¡ث¢ة¢ Aو œال ¡ع œشرAون ¢ل¡ ¢دل¢ي¢ا .الر•اب¡ ¢عة ¢ Aو œال ¡ع œشرAون ¢ل¡ ¢م ¢ع œزي¢ا]18[ .
ف¢ه¡ ¢ذ ¡ه ¢و ¢كال¢تAهœ Aم ¢و ¡خ œد ¢متAهœ Aم ل¡ل ¯د Aخو ¡ل إ¡ل¢ى بœ ¢ي ¡
ت الر•ب— ¢ح ¢س ¢
ب Aح œك ¡م ¡ه œم
ع ¢œن ي¡ ¢د ه¢ارAون ¢أ¢ب¡ي ¡ه œم ¢ك ¢ما أ¢ ¢م ¢ره Aالر•̄ب إ¡ل¢ه Aإ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]19[ .
¢وأ• ¢ما ب¢نAو ل¡ ¢وي ف¡ ¢م œن ب¢ن¡ي ¢ع œم ¢را ¢م Aشوب¢ائ¡يل،A
¢و ¡م œن ب¢ن¡ي Aشوب¢ائ¡ي ¢ل ي¢ ¢ح œدي¢ا]20[ .
¢وأ• ¢ما ¢ر ¢ح œبي¢ا ف¡ ¢م œن ب¢ن¡ي ¢ر ¢ح œبي¢ا الر •œأس Aي— ¢شي•ا]21[ .
¢و ¡منœ ¢الي¡ص œه¡ ¢
ث]22[ .
وث¢ ،و ¡م œن ب¢ن¡ي ¢شلAو Aم ¢
وث ي¢ ¢ح A
اري—ين¢ ¢شلAو Aم A
ث ¢ويœ ¢ق ¢م ¢عا Aم الر•اب¡ع]23[ .A
¢و ¡م œن ب¢ن¡ي ¢ح œبرAون ¢ي¡ ¢ري•ا ¢وأ¢ ¢مر œي¢ا الث•ان¡ي ¢وي¢ح¡ œزيئ¡ي Aل الث•ال¡ A
¡م œن ب¢ن¡ي ع —Aزيئ¡ي ¢ل ¡ميخ¢ا¡ .م œن ب¢ن¡ي ¡ميخ¢ا ¢شا Aمور]24[ .A
ي ¡ً —شي•ا ¢و ¡م œن ب¢ن¡ي ¢
أA ¢خو ¡ميخ¢ا ¢
ي ¡ً —شي•ا ¢ز ¢ك ¡ري•ا]25[ .
ا¡ œبن¢ا ¢م ¢ر ¡
اري ¢مح œل¡ي ¢و Aم ¡
وشي .ابœن Aي¢ ¢ع œزي¢ا ب¢نAو]26[ .
¡م œن ب¢ن¡ي ¢م ¢ر ¡
اري ل¡ي¢ ¢ع œزي¢ا :ب¢نAو ¢و AشوهA ¢م ¢و ¢ز ¯كو Aر ¢و ¡عب ¡œري]27[ .
¡م œن ¢مح œل¡ي أ¢ل¡ ¢عاز¢ا Aر ¢ولœ ¢م يA ¢ك œن ل¢ه Aب¢نAون]28[ . ¢
¢وأ• ¢ما ق¢يœس Aف¢ابœن Aق¢ي ¢
œس ي¢ر¢ œح œمئ¡يل]29[ .A
¢وب¢نAو Aم ¡
وث.
وشي¢ :مح œل¡ي ¢وع¢ا ¡د Aر ¢وي¡ ¢ري Aم A
ب بAيAو ¡
هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو الل• ¡وي—ين¢ ¢ح ¢س ¢
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم]30[ .
¢وأœ ¢لقAوا هœ Aم أ¢يœضا 0ق¢ Aرعا A 0مق¢ ¢
اب ¡ً ¢ل إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه œم ب¢ن¡ي ه¢ارAون¢
ك ¢و Aرؤ ¡
أ¢ ¢ما ¢م د¢ا Aو ¢د œال ¢مل¡ ¡
ك ¢و ¢
ق ¢وأ¡ ¢خي ¢مال¡ ¢
صادAو ¢
Aوس آب¢ا ¡ء œال ¢كه¢ن¡ ¢ة ¢والل• ¡وي—ين. ¢

الب¢ا Aء ال̄ر Aؤوس¢ Aك ¢ما إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه ¡م ال¢ ¢
صا ¡غ ¡ر]31[ .
أصحاح :25
بعدما انتهى داود من تنظيم فرق اللويين الذين يقفون بين يدي الكهنة في خدمة الهيكل ،نرى في الصحاح الحالي وضعه طريقة لهؤلء الذين
تعينوا ليهتموا بخدمة التسبيح والموسيقى في الهيكل:
 .1الشخاص المفرزون آساف وهامان ويدوثون (عدد  ،)1وابناؤهم (عدد  ،)6 ،2والخبيرين (عدد .)7
 .2النظام الذي يخدمون به ترتب بالقرعة (عدد .)31 ،8
v

وأفرز داود رؤساء الجيش للخدمة بني آساف وهيمان ويدوثون المتنبئين بالعيدان والرباب والصنوج1("...أيام  .)7 ،1 :25نلحظ:

ي التنبؤ ،لوصف خدمة الكورال في القدس إنما هو تحزير ضد اعتبار هذه
أ .التسبيح ل هنا دAعى ت¢ن¢بAؤا (عدد  ،)3 ،1واستخدام هذا التعبير الكريم ،أ u
الخدمة كهواية ،حق0ا أنه ليس جميع من دخلوا هذه الخدمة تشرفوا برؤى ا أو بالتنبؤ بأشياء سوف تحدث فيما بعد ،وقد قبل عن هامان أنه رائي
الملك بكلم ا (عدد  ،)5ولكن المزامير التي كانوا يسبحون بها قد Aوضعت من النبياء والكثير منها بها تنبؤات والغرض منها كان لبناء الكنيسة
وتمجيد ا ،والتسبيح في عهد صموئيل النبي قد لAقuب بالتنبؤ (1صم 5 :10؛  )20 :19وربما هذا ما عناه بولس الرسول بما سما نبوة (1كو 4 :11؛
.)24 :14
ب .التسبيح هنا دAعى خدمة والشخاص المستخدمين له دAعوا في (عدد  )1رجال عمل (خبراء) ،فإنه عمل عظيم و Aمس uر جد0ا أن يAدعى النسان
لتسبيح ا ،فما هي السماء إل• ذلك؟ وهذا دليل على انه يجب أن يكون هذا عملنا ونوجه كل ما بداخلنا له.
ج .لقد استخدمت هنا آلت موسيقية مختلفة تتناسب مع الخدمة :عيدان ،رباب ،صنوج (عدد  )6 ،1وواحد لرفع القرن (عدد .)5
إننا ل ندعو لعادة استخدام مثل هذه اللت في عبادة ا ،ولكن يجب على أولئك الذين يستخدمونها لترفيه ذواتهم أل• يكون في ذلك أي uشيء مخل
ي شيء دنس بأن يتذكروا أنها في وقت سابق كانت مقدسة وأن الذين استخدموها في الحياة العادية قد دينوا كما ذكر عاموس النبي:
بالداب أو أ u
"الهاذرون مع صوت الرباب المخترعون لنفسهم آلت الغناء كداود"(عا .)5 :6
د .إن تكريم وتمجيد ا كان هو الغرض الساس في استخدام كل هذه الموسيقى بالهيكل سواء كانت آلية أو صوتية ،وكان المغنون لجل الحمد
ي لجل الغناء في بيت الرب (عدد  ،)6وهذا يتفق مع تكرار التسبيح في كنيسة
والتسبيح للرب (عدد  ،)3وكانوا متعلمين الغناء للرب (عدد  )7أ u
النجيل أي uللترنيم والترتيل في القلب للرب بجانب التسبيح بالصوت (أف .)19 :5
ه .إن أمر الملك قد روعى في (عدد  )2وكذلك في (عدد  ،)6ففي هذه المور تصرف داود حق0ا كنبي ،لذا فاهتمامه بترتيب وتنظيم الخدمة اللهية
القديمة والحديثة كان مث0ل حسن0ا لكل ذي سلطة أن يستخدمها لنشر العبادة وتعاليم السيد المسيح ،فياليتهم يكونوا خدا 0ما ل بالحق.
و .الباء أشرفوا على هذه الخدمة آساف وهيمان ويدوثون (عدد  ،)1والبناء كانوا تحت يد آبائهم (عدد  ،)6 -3 -2وهذا يعطي مث0ل حسن0ا للباء
ليدربوا أبناءهم ،وفي الواقع لكل الكبار لكي يعلuموا الصغار خدمة ا وبالخص التسبيح لسمه القدوس ،فليس هناك جزء من أعمالنا أهم أو أكرم
لينقل للجيال اللحقة ،وأيض0ا للصغار لكي يخضعوا للكبار ويسترشدون بهم لن عندهم الخبرة والحنكة للتعليم ،ومن المحتمل أن آساف وهيمان
ويروثان قد تربوا على يد صموئيل واستلموا تعليمهم في مدارس النبياء التي أسسها وكان يرأسها ،فقد كانوا حينذاك تلميذ والن أصبحوا معلمين.
ƒ
كاف لعداد أنفسهم .هذا العمل الجليل لتسبيح ا أحياه صموئيل ولكنه لم
وقت
هؤلء الذين سيصبحون ذوي شأن يجب أن يبدأو مبكرا 0ليكون لهم
±
يعش ليكون م uك 0مل بهذا المقدار ،فسليمان يكمل ما بدأه داود كما كمل داود ما بدأه صموئيل ،فياليت الكل يعملون قدر استطاعتهم لخدمة ا والكنيسة
حتى ولو لم يستطيعوا أن يصلوا للقدر الذي يرغبونه فبعد رحيلهم يقدر ا أن يقيم من الحجارة من يستطيعوا استكمال البناء على ما اسسوه.
ز .كان هناك أيض0ا آخرون بجانب ابناء هؤلء الرجال العظام الذين دعوا اخوتهم (ربما لشتياقهم للدخول في فرقهم الخاصة) والذين تعلموا تسبيح
الرب ،وكانوا خبيرين في ذلك (عدد  )7وكانوا كلهم من اللويين وأصبح عددهم الن :288
 .1كان هذا عدد0ا كافي0ا للقيام بخدمة بيت ا لنهم كانوا خبيرين في العمل الذي دعوا له .عندما كان داود الملك منغمس0ا في الشعار اللهية والتسبيح
فإن كثيرين من الذين كان عندهم استعداد قد تبعوا ودرسوا في ذاك المجال ،فالذين يهتمون بهذه المور يقدمون خدمة جليلة للكنيسة.
 .2ومع ذلك كان هذا عدد0ا صغي 0را إذا قورن بالربعة آلف الذين عينهم داود لتسبيح الرب (1أيام  ،)5 :23فأين ذهب الباقون ربما قAسuم الباقون إلى
فرق وتبعوا أولئك ،أو ربما كان أولئك لجل غناء بيت الرب (عدد  )6وكل من يعبد في البيت يمكنه الشتراك معهم والبقية Aوزعوا وانتشروا في
المملكة ليشرفوا على أعمال حسنة للشعب في هذا المجال ،فالذبائح حسب شريعة موسى كانت تقدم في مكان واحد فقط ولكن مزامير داود يمكن أن
يAسبuح بها في كل مكان (1تي .)8 :2
v

"وألقوا قرع الحراسة الصغير كما الكبير المعلم مع التلميذ1("...أيام .)19 ،8 :25

Aذ ¡ك ¢ر أربعة وعشرون شخص0ا في بداية هذا الصحاح وهم أبناء ثلثة رجال عظام آساف وهيمان ويدوثون ،إيثان كان الثالث (أصحاح )44 :6
ولكن من المحتمل أنه مات قبل استكمال التنظيم وح uل يدوثون مكانه (أو ربما إيثان ويدوثون كانا اسمان لنفس الشخص) ،وقد دبرت العناية اللهية
أن يكون لساف أربعة ابناء وليدوثون ستة ابناء (وقد ذكر خمسة فقط في عدد  3ولكن يAفترض أن شمعي المذكور في عدد  17هو الخامس)،
ي ترتيب يجب
وليهمان أربعة عشر ابن0ا فيكون مجموع الذين افرزوا ( 24عدد  )4 ،2الذين كانوا مؤهلين للخدمة ودعوا لها ،ولكن السؤال كان بأ u
أن يخدموا؟ وهذا تAعيuن بإلقاء القرع لمنع التنافس على الولوية التي هي خطية تصيب بسهولة الكثيرين.
أ .القرعة كانت تلقى بدون تحيز ليضعوهم في  24مجموعة ،على نفس المستوى الصغير كالكبير والمدرس كالتلميذ دون اعتبار للسن أو المنزلة أو
الدرجة التي حصلوا عليها في مدارس الموسيقى ،ولكن الكل تAرك لتدبير ا (عدد  ،)8فالعظيم والوضيع والمدرس والتلميذ الكل متساويين أمام ا
الذي ل يأخذ بقانون الولوية والتمييز (انظر مت .)23 :20
ب .لقد دبر ا القرعة كما شاء ربما معطي0ا اعتبار0ا لمزايا الشخص وهي أهم من اعتبار السن أو أولوية الميلد ،فال رفع البعض وأحيان0ا فضuل
الصغير على الكبير.
ج .ليتنا نمجد ونسبح ا بقلب واحد وفم واحد كما كانت هذه الفرق تفعل.

ا¢ل¢ص¢ œحا Aح œالخ¢ا ¡مس¢ Aو œال ¡ع œشرAون¢
¢وأœ ¢ف ¢ر ¢ز د¢ا Aو Aد ¢و Aر ¢ؤ ¢سا Aء œال ¢جي ¡
œش ل¡ œل ¡خ œد ¢م ¡ة
ب ¢والص¯ ن¡ A
ب¢ن¡ي آ ¢ساف¢ ¢وهœ ¢ي ¢مان¢ ¢وي¢دAوثAونœ ¢ال Aمت¢ن¢ب—ئ¡ين ¢ب¡ œال ¡عيد¢ا ¡ن ¢وال •رب¢ا ¡
وج.
¢و ¢كان¢ ¢ع ¢د Aدهœ Aم ¡م œن ¡ر ¢جا ¡ل œال ¢ع ¢م ¡ل ¢ح ¢س ¢
ب ¡خ œد ¢مت¡ ¡ه œم]1[ .
¡م œن ب¢ن¡ي آ ¢ساف¢ : ¢ز ¯كو Aر ¢ويAو Aسف¢ Aون¢ثœ ¢ني¢ا ¢وأ¢ش¢ر œئ¡يل¢ة.A
ب¢نAو آ ¢ساف ¢ت¢ح œت ¢ي¡ ¢د آ ¢سافœ ¢ال Aمت¢ن¢ب ¡—ئ بœ ¢ين ¢ي¢د ¡
¢ي œال ¢مل¡ ¡
ك]2[ .
¡م œن ي¢دAوثAون ¢ب¢نAو ي¢دAوثAون¢ : ¢جد ¢œلي¢ا ¢و ¢
ص ¡ري ¢وي¡ œش ¡عي¢ا ¢و ¢ح ¢ش œبي¢ا ¢و ¢مت• œثي¢ا¡ ،ست•ة.±
ت¢ح œت ¢ي¡ ¢د أ¢ب¡ي ¡ه œم ي¢دAوثAونœ ¢ال Aمت¢ن¢ب ¡—ئ ب¡ œالعAو ¡د ل¢ج¡ œل œال ¢ح œم ¡د ¢والت• œسب¡يح¡ ل¡لر•ب— ]3[ .
وث ¢و ¢حنœ ¢ني¢ا ¢و ¢حن¢ان¡ي
¡م œن هœ ¢ي ¢مان : ¢بAق—ي•ا ¢و ¢مت• œني¢ا ¢وع —Aزيئ¡ي Aل ¢و ¢شبAوئ¡ي Aل ¢وي¡ ¢ري Aم A
Aوث]4[ .
¢وإ¡يل¡يآث¢ة ¢ Aو ¡ج •د œلت¡ي ¢ورAو ¢م œمت¡ي ¢ع ¢ز Aر ¢ويœ Aشب¢ق¢ا ¢شة¢ Aو ¢ملAوث¡ي ¢وهAوث¡ي Aر ¢و ¢مح¡ œزي A
¢ج ¡مي Aع هA ¢ؤل¡ ¢ء ب¢نAو هœ ¢ي ¢مان¢ ¢رائ¡ي œال ¢مل¡ ¡
ا¡ ل¡ ¢ر œفع¡ œالق¢ر¡ œن.
ك ب¡ ¢كل¡ ¢م •
ث ب¢ن¢ا ƒ
¢و ¢ر ¢ز ¢
ت]5[ .
ق الر•̄ب هœ ¢ي ¢مان ¢أ¢ر œب¢ ¢عة¢ ¢ع ¢ش ¢ر ابœنا ¢ 0وث¢ل¢ ¢
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ت¢ح œت ¢ي¡ ¢د أ¢ب¡ي ¡ه œم ل¢ج¡ œل ¡غن¢ا ¡ء بœ ¢ي ¡
ت الر•ب—
ب¡الص¯ ن¡ A
ب ¢و œال ¡عيد¢ا ¡ن ل¡ ¡خ œد ¢م ¡ة بœ ¢ي ¡
وج ¢وال •رب¢ا ¡
ا¡.
ت •
ت¢ح œت ¢ي¡ ¢د œال ¢مل¡ ¡
ك ¢وآ ¢ساف¢ ¢وي¢دAوثAون¢ ¢وهœ ¢ي ¢مان]6[ . ¢
¢و ¢كان¢ ¢ع ¢د Aدهœ Aم ¢م ¢ع إ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه ¡م œال Aمت¢ ¢عل— ¡مينœ ¢ال ¡غن¢ا ¢ء ل¡لر•ب— ،
Aكل— œال ¢خب¡ ¡
يرين¡ ¢مئ¢تœ ¢ي ¡ن ¢وث¢ ¢مان¡ي¢ة¢ 0وث¢ ¢مان¡ين]7[ . ¢
ص ¡غي Aر ¢ك ¢ما œال ¢كب¡ ¡
يرœ ،ال Aم ¢عل— Aم ¢م ¢ع الت— œل ¡مي ¡ذ]8[ .
¢وأœ ¢لقAوا ق¢ Aر ¢ع œال ¡ح ¢را ¢س ¡ة ال •
ف¢خ¢ ¢ر ¢ج ¡
ت œالقAر¢ œعة AالAول¢ى ال•ت¡ي ¡ه ¢ي ¡ل ¢ساف ¢ل¡يAوسAف. ¢

الث•ان¡ي¢ة  Aل¡ ¢جد ¢œلي¢ا .ه¢ Aو ¢وإ¡ œخ ¢وتAه ¢ Aوب¢نAوهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]9[ .
الث•ال¡ث¢ة Aل¡ ¢ز ¯كو ¢ر .ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]10[ .
الر•اب¡ ¢عة  Aل¡ي¢ص¡ œري .ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]11[ .
œالخ¢ا ¡م ¢سة Aل¡ن¢ثœ ¢ني¢ا .ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]12[ .
الس•ا ¡د ¢سة Aل¡بAق—ي•ا .ب¢نAوه ¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]13[ .
الس•اب¡ ¢عة Aل¡ي¢ش¢ر œئ¡يل¢ة .¢ب¢نAوه ¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]14[ .
الث•ا ¡من¢ة  Aل¡يœ ¢ش ¡عي¢ا .ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]15[ .
الت• ¡
اس ¢عة Aل¡ ¢مت• œني¢ا .ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]16[ .
œال ¢ع ¡
اش ¢رة Aل¡ ¢ش œم ¡عي .ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]17[ .
œال ¢حا ¡دي¢ة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢ل¡ ¢عز¢ر œئ¡ي ¢ل .ب¢نAوه ¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]18[ .
الث•ان¡ي¢ة¢ ¢ع ¢ش ¢رة ¢ل¡ ¢ح ¢ش œبي¢ا .ب¢نAوه ¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]19[ .
الث•ال¡ث¢ة¢ ¢ع œش ¢رة ¢ل¡ Aشوب¢ائ¡ي ¢ل .ب¢نAوه ¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]20[ .
الر•اب¡ ¢عة¢ ¢ع œش ¢رة ¢ل¡ ¢مت• œثي¢ا .ب¢نAوه ¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]21[ .
وث .ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]22[ .
œالخ¢ا ¡م ¢سة¢ ¢ع œش ¢رة ¢ل¡ي¡ ¢ري Aم ¢
الس•ا ¡د ¢سة¢ ¢ع œش ¢رة ¢ل¡ ¢حنœ ¢ني¢ا .ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]23[ .
الس•اب¡ ¢عة¢ ¢ع œش ¢رة ¢ل¡يœ ¢شب¢ق¢ا ¢شة .¢ب¢نAوه ¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]24[ .
الث•ا ¡من¢ة¢ ¢ع œش ¢رة ¢ل¡ ¢حن¢ان¡ي .ب¢نAوه ¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAهœ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]25[ .
الت• ¡
اس ¢عة¢ ¢ع œش ¢رة ¢ل¡ ¢مل¯وث¡ي.
ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]26[ .
œال ¡ع œشرAون¡ ¢ليل¡يآث¢ة.¢
ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]27[ .
œال ¢حا ¡دي¢ة¢ Aو œال ¡ع œشرAون ¢ل¡هAوث¡ي ¢ر.
ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]28[ .
الث•ان¡ي¢ة ¢ Aو œال ¡ع œشرAون ¢ل¡ ¡ج •د œلت¡ي.
ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]29[ .
Aوث.
الث•ال¡ث¢ة¢ Aو œال ¡ع œشرAون ¢ل¡ ¢مح¡ œزي ¢
ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]30[ .
الر•اب¡ ¢عة ¢ Aو œال ¡ع œشرAون ¢ل¡رAو ¢م œمت¡ي ¢ع ¢ز ¢ر.

ب¢نAوه¢ Aوإ¡ œخ ¢وتAه œ Aاثن¢ا ¢ع ¢ش ¢ر]31[ .

ظموا ،فهناك آخرون ،فمن سيقوم بتنظيف المكان؟
تنظيم البوابين والحراس وتعيين وكلء الخزائن والقضاة (أصحاح  )26ليس الكهنة فقط الذين نu A
ومن سيقوم بحراسته؟ فنرى في أصحاح  26أن داود خطuط لكل هذا بدقة ،وهنا نرى سرد0ا لعمل اللويين ،فهذا السبط ت uكون من نفر قليل أيام
القضاة إلى أن ظهر عالي وصموئيل ،ولكن عندما أحيا داود العبادة أصبح اللويون أكثر شهرة ،ولحسن الحظ كان هناك لويون ذوو قدرة على
تكريم سبطهم ،فهنا يAسجل كاتب أخبار اليام.
 .1تعيين بعض اللويين كبوابين (عدد .)19 ،1
 .2تعيين بعض اللويين كوكلء خزائن وأمناء صندوق (عدد .)28 ،20
 .3تعيين بعض اللويين كموظفين وقضاة في انحاء البلد لكي يديروا أعمال الخدمة المدنية.
لقد تعين اللويون كقضاة وأيض0ا في أعمال رسمية أخرى ،وقد كان غرض ا أ 0ول أن تكون إسرائيل أمة ثيؤوقراطية يحكمها ا بينما خيمة
الجتماع وسط الشعب ويستمد الكنهة قراراتهم من ا ،ولكن هذا تغير بسبب فشل اللويين ،لذلك أقام ا لهم قضاة ولكن الشعب طلب مل 0كا وهذا
أدى أن يكون داود الن على العرش ،وبالرغم من إله إسرائيل أصبحت ملكية فإن داود ر uكز على إرجاعها تحت سلطة ا.
v

"وأما أقسام البوابين فمن القورحيين شلميا بن قوري من بني آساف1("...أخبار  )19 ،1 :26نلحظ:

أ .تA Aعيuن بوابون للهيكل ،وهؤلء كانوا يحرسون كل الطرق المؤدية له ،ويفتحون ويغلقون كل البواب الخارجية ويلحظونها ،وهذا ليس فقط في
ي لكي يوجuهوا الداخلين للعبادة في ساحات القديس للياقة الواجبة ،ويشجعون التأبين ويردون الغرباء
المناسبات الرسمية ولكن أيض0ا في الخدمة أ u
والنجسين ويحرسون الهيكل من اللصوص والخرين الذين هم أعداء لبيت ا ،وفي هذا تلميح إلى كهنة العهد الجديد الذين أؤتمنوا على مفاتيح
ملكوت السموات لكي يربطوا ويحلوا حسب شريعة السيد المسيح (مت .)19 :16
ب .يAلحظ أن كثيرين ممن دعوا لهذه الخدمة كانوا جبابرة بأس (عدد  ،)6وأصحاب بأس (عدد  )7وأصحاب بأس بقوة (عدد  )8وأحدهم كان
مشير0ا بفطنة (عدد  )14وحيث أنه تشمس حسن0ا وأظهر حكمة فوق العادة فقد اقتنى لنفسه درجة حسنة (1تي  )13 :3ورAفع من البوابة إلى مجلس
المشيرين ،أما الذين فاقوا في القوة البدنية والشجاعة وحضور الذهن فقد كانوا مؤهلين للمهام التي أAسندت إليهم ،فحينما يدعو ا أحد0ا للخدمة فإنه
إما يكون مؤه0ل أو يAؤهله ا لذلك.
ج .أAستAخدم اثنان وستون من ابناء عوبيد أدوم في هذه الوظيفة ،وهو الذي كان قد استضاف تابوت العهد بوقار وفرح لذلك كوفيء خير0ا:
 .1باركه ا بثمانية أولد (عدد  ،)5فالبنون ميراث من الرب فهذه بركة عظيمة أن يكون في العائلة ابناء كثيرون خاصة إذا كانوا قادرين وبارعين
في خدمة الرب.
 .2رAفع ابناؤه لماكن خدمة ذات ثقة في القدس ،فحيث أنهم كانوا أمناء لخدمة تابوت العهد في منزلهم فقد دعوا لخدمته في بيت ا.
فالذي يحفظ مقدسات ا في بيته يكون مؤه0ل لحفظها في بيت ا (1تي  ،)5 -4 :3وداود يقول في المزمور" :حفظت شريعتك يارب وهذا صار
لي لني حفظت وصاياك"(مز .)56 -55 :119
جA .ذكر عن أحدهم" :مع أنه لم يكن بكر0ا جعله أبوه رأس0ا"(عدد  ،)10لنه كان ممتا 0زا ،أو لن اخيه الكبر كان ضعيف0ا جد0ا ،فقد جAعل رأس0ا ربما
ليس في الميراث (الشيء الذي يخالف الشريعة :تث  )17 -16 :21ولكن لهذه الخدمة التي تطلبت مؤهلت شخصية.
د .تAعيuن البوابون والمسبحون بإلقاء القرعةA ،ك̄ل لبوابته أو مكانه (عدد  ،)13ولم يAذكر أنهم Aعيuنوا على أربعة وعشرين فرقة كما في الول ولكن
اسماءهم هنا هي أربعة وعشرون (عدد  ،)11 ،1وأقسامهم أيض0ا أربعة وعشرون (عدد  ،)18 ،17لذلك يAعتقد أنهم كانوا أربعة وعشرون فرقة،
وسعداء هم الساكنون في بيت الرب فكما أنهم يتغذون ويتعلمون ويAستخدمون حسن0ا فكذلك هم محروسون ،فالرجال كانوا يعتنون بأبواب الهيكل
ولكن الملئكة على أبواب أورشليم الجديدة (رؤ .)12 :21
v

"وأما اللويون فأخيا على خزائن بيت ا وعلى خزائن القداس1("...أيام .)28 ،20 :26

نلحظ:
 .1كان هناك خزائن لبيت ا ،فبيت كبير ل يمكن تدبيره بدون خزائن وامدادات مختلفة ،فكان يAصرف يومي0ا كثيرين دقيق المذبح والخمر والزيت
والملح والوقود بجانب المصابيح ،فكميات مثل هذه كانت تخزن مقد 0ما علوة على الملبس والواني المقدسة ،فهذه كانت مخازن بيت ا ،وحيث

أن المال لزم لشراء كل شيء فبدون شك كان منه الكثير من تق uدمات الشعب ،وربما Aوفuر منه الكثير للضرورة ،وهذه الخزائن ترمز إلى الكثير
الذي في بيت الب السماوي إذ فيه كفاية وتفضAل ،ففي المسيح (الهيكل الحقيقي) كنوز الحكمة والمعرفة وغنى ل يحصى.
 .2كانت هناك خزائن للشياء التي قu Aدست من الحروب والغنائم (عدد  )27كعرفان وشكر على الحماية اللهية ،فإبراهيم ق uدم لملشيصادق عAشر0ا من
رأس الغنائم (عب  ،)4 :7وفي أيام موسى كان رجال الحرب عند عودتهم منتصرين يق uدمون من غنائمهم قربان0ا للرب (عدد  ،)50 :31وبعد ذلك
تم إحياء هذه العادة المبرورة وليس فقط صموئيل وداود بل أيض0ا أبنير ويوآب ق uدسوا من غنائمهم لتشديد بيت الرب (عدد  ،)28ففي أعمال البر
والخير يتوقع ا منا الكثير مما يœ 0غدقه علينا ،فالنجاح العظيم يدعو لرد يتناسب معه ،فعندما ننظر إلى مقتنياتنا نرى الشياء المريحة وربما الشياء
الفخمة والفاخرة ولكن أين الشياء التي تق uدست؟
 .3هذه الخزائن كان لها أناس موكلون عليها (عدد  ،)26 ،20لكي يحفظوها حتى ل يفسدها صدأ ول سوس ول يسطو عليها لصوص ويسرقون،
ويصرفون منها حسب الحاجة دون اسراف أو اختزال أو تبديد أو استخدام في المور العامة ،وربما كانوا يAسجلون الوارد والخارج.
v

" ومن اليصهاريين كننيا وبنوه للعمل الخارجي على إسرائيل عرفاء وقضاة1("...أيام .)32 ،29 :26

والن وقد تA Aعيuن اللويون لخدمة بيت ا فهنا نرى سرد0ا عن الذين استAخدموا كعرفاء وقضاة للعمل الخارجي الذي ل يجب اهماله ،فالحكام Aمعيuنون
من ا لصالح الكنيسة كما الخدام أيض0ا ،وهنانرى:
ي أحد آخر لن هذا كان موضع دراستهم،
 .1أن الويين قد استخدموا في ادارة العدالة بجانب قادة ورؤوس السباط لمعرفتهم بالشرائع أكثر من أ u
ولم ينشغل أحد من اللويين المعينين لخدمة الهيكل (كالبوابين والمسبحين) بالعمل الخارجي لنه يAعد افتراء إذا جمع الفرد بين الخدمتين.
 .2مهمتهم كانت في كل عمل الرب وخدمة الملك (عدد  ،)32 ،30فكانوا يديرون أعمال البلد من الناحية الكنسية والمدنية كعشور ا وضرائب
للملك ،ومعاقبة الجرائم المقترفة ضد ا وكرامته أو ضد الحكوم وسلم الشعب ،والتحفظ ضد عبادة الوثان وأعمال الظلم وتنفيذ الشرائع الخاصة
بها ،ومن المحتمل أن بعضهم كان يهتم بالمور الدينية وآخرون بالمور المدنية وبتعاونهم تAق uدم خدمة حسنة ل والملك.
ي أكثر من الموكلين على باقي السباط في الضفة
 .3كان عدد اللويين الموكلين على السبطين والنصف في الضفة الخرى من الردن  2700أ u
الغربية من الردن ( )1700كما هو مذكور في (عدد  .)32 ،30والسبب هو إما أنه لم يكن لولئك السباط عدد كاف من قضاتهم أو بسبب بعدهم
عن أورشليم على حدود المم المجاورة كانوا أكثر خطر0ا لعدوى العبادة الوثنية ولذلك احتاجوا لعدد أكثرمن اللويين لحمايتهم.
ي في نهاية حكمه.
 .4لقد تم هذا كباقي الترتيبات المذكورة سابق0ا في السنة الربعين لملك داود (عدد  )31أ u
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الس•ا ¡دس¢ Aو œال ¡ع œشرAون¢
¢وأ• ¢ما أœ ¢ق ¢سا Aم œالب¢و•اب¡ين ¢ف¡ ¢منœ ¢القAو ¢ر ¡حي—ين: ¢
¢م ¢شلœ ¢مي¢ا بœن Aق¡ A
وري ¡م œن ب¢ن¡ي آ ¢ساف]1[ . ¢
¢و ¢كان ¢ل¡ ¢م ¢شلœ ¢مي¢ا ب¢نAون: ¢
ث ¢وي¢ثœ ¢نئ¡ي Aل الر•اب¡ Aع []2
ز¢ ¢ك ¡ري•ا œالب¡ œك Aر ¢وي¡ ¢دي ¢عئ¡ي Aل الث•ان¡ي ¢و ¢زبœ ¢دي¢ا الث•ال¡ A
¢و ¡عيلA ¢م œالخ¢ا ¡مس¢ Aوي¢هAو ¢حان¢ان Aالس•ا ¡دس¢ Aوأ¢ل¡يهAو ¡عين¢ا A
ي الس•اب¡ع]3[ .A
¢و ¢كان ¢ل¡عAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م ب¢نAون: ¢
ث ¢و ¢سا ¢كا Aر الر•اب¡ Aع
¢ش ¢م œعي¢ا œالب¡ œك Aر ¢وي¢هAوز¢اب¢ا Aد الث•ان¡ي ¢ويAوآ Aخ الث•ال¡ A
¢ون¢ثœ ¢نئ¡ي Aل œالخ¢ا ¡مس]4[ A
¢و ¢ع —ميئ¡ي Aل الس•ا ¡دس¢ Aوي¢س•ا ¢ك Aر الس•اب¡ Aع ¢وف¢ ¢ع œلت¢ا A
ي الث•ا ¡من. A
ا ¢ب¢ا ¢ر ¢كه]5[ .A
ل• ¢ن •
¢ول¡ ¢ش ¢م œعي¢ا ا œبن¡ ¡ه Aول¡ ¢د ب¢نAون ¢ت¢ ¢سل•طAوا ف¡ي بœ ¢ي ¡
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم
ل¢ن•هœ Aم ¢جب¢اب¡ ¢رة Aبœ ¢أ ƒ
س]6[ .
ب¢نAو ¢ش ¢م œعي¢ا :ع ¢œثن¡ي ¢و ¢رف¢ائ¡ي Aل ¢وعAوب¡ي Aد ¢وأœ ¢لز¢اب¢ا Aد إ¡ œخ ¢وتAه Aأ¢ص¢ œحاب Aبœ ¢أ ƒ
س.

أ¢ل¡يهAو ¢و ¢س ¢م œكي¢ا]7[ .
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء ¡م œن ب¢ن¡ي عAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م هœ Aم ¢وب¢نAوهœ Aم ¢وإ¡ œخ ¢وتAهœ Aم
أ¢ص¢ œحاب Aبœ ¢أ ƒ
س ب¡ق• Aو ƒة ف¡ي œال ¡خ œد ¢م ¡ة،
œاثن ¡
¢ان ¢و ¡ست¯ون ¢ل¡عAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م]8[ .
¢و ¢كان ¢ل¡ ¢م ¢شلœ ¢مي¢ا ب¢نAون¢ ¢وإ¡ œخ ¢وة ±أ¢ص¢ œحاب Aبœ ¢أ ƒ
س ث¢ ¢مان¡ي¢ة¢ ¢ع ¢ش ¢ر]9[ .
¢و ¢كان ¢ل¡حAو ¢سة¡ ¢م œن ب¢ن¡ي ¢م ¢ر ¡
اري ب¢نAون: ¢
¡ش œم ¡ري الر •œأس¢ ( Aم ¢ع أ¢ن•ه Aلœ ¢م يA ¢ك œن ب¡ œكرا¢ 0ج ¢عل¢ه Aأ¢بAوه¢ Aر œأسا]10[ )0
ث ¢و ¢ز ¢ك ¡ري•ا الر•اب¡ع.A
¡ح œلق¡ي•ا الث•ان¡ي ¢و ¢
طبœ ¢لي¢ا الث•ال¡ A
Aك̄ل ب¢ن¡ي حAو ¢سة¢ ¢وإ¡ œخ ¢وتAه  Aث¢ل¢ث¢ة¢ ¢ع ¢ش ¢ر]11[ .
ب Aرؤ ¡
ل¡ف¡ ¢ر ¡
ق œالب¢و•اب¡ين ¢هA ¢ؤل¡ ¢ء ¢ح ¢س ¢
Aوس œال ¢جب¢اب¡ ¢ر ¡ة ¡ح ¢را ¢سة±
¢ك ¢ما ¡ل œخ ¢وت¡ ¡ه œم ل¡ œل ¡خ œد ¢م ¡ة ف¡ي بœ ¢ي ¡
ت الر•ب— ]12[ .
ص ¡غي Aر ¢ك œال ¢كب¡ ¡
ب بAيAو ¡
ير ¢ح ¢س ¢
ت آب¢ائ¡ ¡ه œم ل¡ Aك —ل ب¢ا ƒ
ب]13[ .
¢وأœ ¢لقAوا ق¢ Aرعا  0ال •
ت œالقAر¢ œعة¡ Aم œن ¡جه¡ ¢ة ال •شر¡ œ
صاب¡ ¢
ف¢أ¢ ¢
ق ¢شلœ ¢مي¢ا.
¢ول¡ ¢ز ¢ك ¡ري•ا ا œبن¡ ¡ه œال Aم ¡ش ¡
طنƒ ¢ة أœ ¢لقAوا ق¢ Aرعا 0
ير ب¡ف¡ œ
ف¢خ¢ ¢ر ¢ج ¡
ت œالقAر¢ œعة Aل¢ه Aإ¡ل¢ى ال —ش ¢ما ¡ل]14[ .
ب ¢ول¡ب¢ن¡ي ¡ه œال ¢مخ ¡
ل¡عAوب¡ي ¢د أ¢دAو ¢م إ¡ل¢ى œال ¢جنAو ¡
¢ازن]15[ . A
ب ¢شل• ¢كة ¢ف¡ي ¢مص¢ œع ¡د ال •د ¢ر ¡
ب ¢م ¢ع ب¢ا ¡
ل¡ Aشف—ي ¢م ¢وحAو ¢سة ¢إ¡ل¢ى œالغ¢ر¡ œ
ج
بً¢ ¢ل ¢مح¢ œر ƒ
¢مح¢ œرسA ±مق¢ا ¡
س]16[ .
¡م œن ¡جه¡ ¢ة ال •شر¡ œ
ق ¢كان ¢الل• ¡وي¯ون¡ ¢ست•ة.0
¡م œن ¡جه¡ ¢ة ال —ش ¢ما ¡ل أ¢ر œب¢ ¢عة 0ل¡ œلي¢و¡ œم.
ب أ¢ر œب¢ ¢عة 0ل¡ œلي¢و¡ œم ¢و ¡م œن ¡جه¡ ¢ة œال ¢مخ ¡
¡م œن ¡جه¡ ¢ة œال ¢جنAو ¡
¢از ¡ن œاثنœ ¢ي ¡ن œاثنœ ¢ي ¡ن]17[ .
ب أ¢ر œب¢ ¢عة 0ف¡ي œال ¢مص¢ œع ¡د ¢و œاثنœ ¢ي ¡ن ف¡ي ال —ر ¢و ¡
¡م œن ¡جه¡ ¢ة الر— ¢و ¡
اق إ¡ل¢ى œالغ¢ر¡ œ
اق]18[ .
ه¡ ¢ذ ¡ه أœ ¢ق ¢سا Aم œالب¢و•اب¡ين¡ ¢م œن ب¢ن¡ي œالقAو ¢ر ¡حي—ين¢ ¢و ¡م œن ب¢ن¡ي ¢م ¢ر ¡
اري]19[ .
ا¡ ¢و ¢عل¢ى ¢خز¢ائ¡ ¡ن الœ ¢قد ¡
¢وأ• ¢ما الل• ¡وي¯ون ¢ف¢أ¡ ¢خي•ا ¢عل¢ى ¢خز¢ائ¡ ¡ن بœ ¢ي ¡
¢اس]20[ .
ت •
¢وأ• ¢ما ب¢نAو لœ ¢عد¢ان ¢ف¢ب¢نAو لœ ¢عد¢انœ ¢ال ¢جرA œشون¡ —ي Aر Aؤوس Aبœ ¢ي ¡
ت الب¢ا ¡ء ل¡لœ ¢عد¢ان، ¢
œال ¢جرA œشون¡ —ي ي¡ ¢حيئ¡يل¡ي]21[ .
ب¢نAو ي¡ ¢حيئ¡يل¡ي¡ :زيث¢ا Aم ¢ويAوئ¡ي Aل أA ¢خوه¢ Aعل¢ى ¢خز¢ائ¡ ¡ن بœ ¢ي ¡
ت الر•ب— ]22[ .
¡منœ ¢ال ¢ع œم ¢را ¡مي—ين¢ ¢و œالي¡ص œه¡ ¢
اري—ين¢ ¢و œال ¢ح œبرAون¡ي—ين¢ ¢و œال Aع —زيئ¡يل¡ي—ين]23[ ، ¢

¢كان¢ ¢شبAوئ¡ي Aل بœن¢ AجرA œشو ¢م œب ¡ن Aمو ¢سى ¢و ¢كان¢ ¢رئ¡يسا ¢ 0عل¢ى œال ¢خز¢ائ¡ ¡ن]24[ .
يث ا œبنAه]25[ .A
¢وإ¡ œخ ¢وتAه¡ Aم œن أ¢ل¡ي ¢ع ¢ز ¢ر ¢ر ¢ح œبي¢ا ا œبنAه¢ Aويœ ¢ش ¡عي¢ا ا œبنAه¢ AويAو ¢را Aم ا œبنAه¢ Aو ¡ز œك ¡ري ا œبنAه ¢ Aو ¢شلAو ¡م A
يث ه¢ ¢ذا ¢وإ¡ œخ ¢وتAه¢ AكانAوا ¢عل¢ى ¢ج ¡م ¡
يع ¢خز¢ائ¡ ¡ن الœ ¢قد ¡
¢اس
¢شلAو ¡م A
ت ¢و Aر ¢ؤ ¢سا Aء œال ¢جي ¡
وف ¢و œال ¡مئ¢ا ¡
ك ¢و Aر Aؤوس Aالب¢ا ¡ء ¢و Aر ¢ؤ ¢سا Aء الAل¡ A
œش]26[ .
ال•ت¡ي ق• ¢د ¢سه¢ا د¢ا Aو Aد œال ¢مل¡ A
ب ¢و ¡منœ ¢ال ¢غن¢ائ¡ ¡م ق• ¢دسAوا ل¡تœ ¢ش ¡دي ¡د بœ ¢ي ¡
¡منœ ¢ال AحرAو ¡
ت الر•ب— ]27[ .
œس ¢وأœ ¢بنœ ¢ي Aر بœن Aنœ ¢ي ¢ر ¢ويAوآب Aابœن¢ A
ص Aموئ¡ي Aل الر•ائ¡ي ¢و ¢شا Aو Aل بœن Aق¢ي ¢
¢و Aك̄ل ¢ما ق• ¢د ¢سه ¢ A
صرAوي¢ة،¢
Aك̄ل Aمق• ¢د ƒ
يث ¢وإ¡ œخ ¢وت¡ ¡ه]28[ .
س ¢كان ¢ت¢ح œت ¢ي¡ ¢د ¢شلAو ¡م ¢
اري—ين¢ ¢كنœ ¢ني¢ا ¢وب¢نAوه  Aل¡ œل ¢ع ¢م ¡ل œالخ ¡
¢و ¡منœ ¢الي¡ص œه¡ ¢
¢ار ¡ج —ي ¢عل¢ى إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل
¡منœ ¢ال ¢ح œبرAون¡ي—ين¢ ¢ح ¢ش œبي¢ا ¢وإ¡ œخ ¢وتAه¢ Aذ Aوو بœ ¢أ ƒ
ف ¢و ¢س œب Aع ¡مئƒ ¢ة
س أœ ¢ل ±
Aم ¢و •كل¡ين¢ ¢عل¢ى إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ف¡ي ¢عب ¡œر الAر œدAن— غ¢ر œبا 0
ف¡ي Aكل— ¢ع ¢م ¡ل الر•ب— ¢وف¡ي ¡خ œد ¢م ¡ة œال ¢مل¡ ¡
ك]30[ .
¡منœ ¢ال ¢ح œبرAون¡ي—ين ¢ي¡ ¢ري•ا ¢ر œأسœ Aال ¢ح œبرAون¡ي—ين¢ ¢ح ¢س ¢
ب ¢م ¢وال¡ي ¡د آب¢ائ¡ ¡ه.
ف¡ي ال •سن¡ ¢ة الر•اب¡ ¢ع ¡ة ل¡ Aم œل ¡
ك د¢ا Aو ¢د
س ف¡ي ي¢ع ¡
طAل¡بAوا فA ¢و ¡ج ¢د ف¡ي ¡ه œم ¢جب¢اب¡ ¢رة Aب¢أƒ œ
œزي ¢ر ¡ج œل ¢عاد]31[ .¢
¢وإ¡ œخ ¢وتAه¢ Aذ Aوو بœ ¢أ ƒ
س أœ ¢لف¢ا ¡ن ¢و ¢س œب Aع ¡مئƒ ¢ة Aر Aؤوس Aآب¢ا ƒء.
ك ¢عل¢ى الر•أAوبœ ¢ين¡ي—ين¢ ¢و œال ¢جا ¡دي—ين¢
¢و ¢و •كل¢هœ Aم د¢ا Aو Aد œال ¢مل¡ A
ا¡ ¢وأ Aم ¡
¡
ور œال ¢مل¡ ¡
¢ون¡ص¡ œ
ك]32[ .
ف ¡سب ¡œط ¢من¢س•ى ف¡ي Aك —ل أA Aمور • A
تعيين الحكام وقادة الجيش (أصحاح :)27
في هذا الصحاح سرد للحكام المدنيين وقادة الجيش:
 .1العرفاء اثنا عشر لكل شهر من السنة (عدد .)15 ،1
 .2رؤساء السباط (عدد .)24 ،16
 .3مديري البلط (عدد .)34 ،25
" vوبنو إسرائيل حسب عددهم من رؤوس الباء ورؤساء اللوف والمئات وعرفاؤهم يخدمون الملك في كل أمور الفرق الداخلين والخارجين
شهر0ا فشهر0ا لكل شهور السنة كل فرقة كانت أربعة وعشرين ألف0ا1("...أيام .)15 ،1 :27
وهنا نجد سرد0ا لتنظيم الميليشيا التي للمملكة ،فداود نفسه كان رجل حرب وفعل أعما0ل عظيمة بالسيف وأنزل جيو 0شا كثيرة في المعركة ،والن
يقوم بتنظيمهم بعد أن أراحه ا من أعدائه ،فلم يجمعهم كلهم مع0ا لن ذلك قد يسبب أتعاب0ا لهم وللدولة ومع ذلك فهو لم يAسuرحهم أو يبعثرهم كلهم لن
ذلك قد يترك المملكة عارية وقد ينس الشعب فن الحرب الذي تعلuموه ،لذا خطط للحتفاظ بقوة مستديمة ولكن ليس جي 0شا قائ 0ما ،وهذا عين العقل:
 .1احتفظ ب  24,000مسلحين باستمرار ربما كفرقة Aمنظمة واحدة في مكان واحد من المملكة ،وهذه القوة كانت كافية لحفظ المان والسلم
للشعب ،ونحن كمسيحيين حقيقيين يجب أن نتعلم الحرب لن لنا أعداء روحيين ويجب أن نتحفظ أن نقف دائ 0ما ضدهم.

 .2كان يغيرuهم كل شهر وبذلك يكون مجموع الميليشيا  288,000ربما خمس الرجال القادرين من المملكة ،وبتوزيعهم على  12فرقة فإنهم كانوا
متعلمين ومدربين في المور العسكرية ،ومع ذلك فلم يكن أحد ملز 0ما أن يخدم أكثر من شهر في السنة على حسابه (وحت 0ما كان هذا في طاقتهم) إل
في الحوال الطارئة فإنه كان من السهل أن يAجمعوا مع0ا بسرعة ،وهذا من حكمة القادة أنه بينما يوفرون المن للشعب يخططون لن يكون ذلك
بطريقة سهلة وفعالة وبقدر المكان أقل عبئ0ا على الشعب.
 .3كل فرقة كان لها رئيس قواد بجانب قواد اللف والمئات والخمسين وهؤلء الثنا عشر مذكورون بين أبطال داود في (2صم 23؛ 1أيام .)11
وهم أ 0ول اثبتوا جدارتهم بأعمالهم العظيمة وبعد ذلك ترقوا إلى هذه الدرجات الرفيعة ،فخير للمملكة أن تكون الكرامة فيها مبنية على الجدارة.
 بنايا دعى هنا رئيس كهنة (عدد  )5ولكن حيث أن كلمة "كوهين" تعني كاهن أو قائد فيمكن أن يكون لقبه هنا رئيس قواد. داودي كان معه مفلوث (عدد  )4إما ليحل مكانه في وقت غيابه أو عجزه أو ليخلفه بعد موته. بنايا كان ابنه من فرقته (عدد  )6وعسائيل كان ابنه بعده (عدد  )7ومن هذا يتبين أن تنظيم الميليشيا Aوضع في بداية ملك داود لن عسائيل قد قتلهابنير بينما كان داود يملك في حبرون ،وقد ج uدد هذه الطريقة بعد ان انتهى من حروبه وجعل المور الحربية في هذا الوضع تمهيد0ا للسلم في Aم œلك
يفتخرن من يش •د كند يح uل (1مل .)11 :20
سليمان ،فحينما نظن أننا في أمان مادمنا في الجسد فيجب أن نكون مستعدين للحروب الروحية ،فل
•
v

" وعلى اسباط إسرائيل الرأوبيين الرئيس اليعزر بن زكري .للشمعونيين شنطيا بن معكة1("...أيام .)34 ،16 :27

وهنا جاء سرد:
أ .لقادة السباط ،فمازالوا يحتفظون بالنظام الذي رتبه موسى منذ القدم في البرية أن كل سبط يجب أن يكون له قائد أو رئيس ،ومن المحتمل أنه
استمر إما بالنتخاب أو بالخلفة في نفس السرة ،والمذكورون هنا هم من وجدوا عندما تم سرد هذه الحداث ،فاليهو أو ألياب الذي كان رئيس0ا
ليهوذا كان أكبر أولد يسى الذي جاء من نسل نحشون وسلمون الذين كانوا رؤساء السبط أيام موسى،ونفترض أن سلطتهم أصبحت الن أقل عما
كانت عليه حينما كان يتصرف كل سبط على حدة فالن كل السباط تخضع ليس فقط للملك واحد ،ومسيحيتنا تحضنا أن نخضع ليس فقط للملك
كمن فوق الكل بل أيض0ا للولة المرسلين منه (1بط  )14 -13 :2لتنفيذ العدالة.
ومن سبط بنيامين كان الرئيس يعسيئيل بن ابنير ،وبالرغم من أن ابنير كان عد 0وا لداود وعارض في اعتلئه العرش إل• أن داود لم يعارض هذه
الترقية بل ربما زكاه بنفسه لهذا المنصب الرفيع ،وهذا يعلمنا أن نجازي الشر بالخير.
ب .عن احصاء الشعب (عدد :)24 -23
Aذكر هنا:
 .1أنه عندما أمر داود باحصاء الشعب منع احصاء من هم تحت سن العشرين ،وكان يظن بذلك انه يرفع الشبهة على ما فعله بالنسبة للوعد أن
ظً 0ا ضعيف0ا لنه لم تكن هناك عادة أبد0ا بإحصاء من هم تحت سن العشرين فالوعد بعددهم كان خاص0ا
عددهم سوف ل يAعد ،ولكن هذا كان ¢ت Aحف0 u
بالرجال الفاعلين.
 .2الحصاء الذي أخذه داود للشعب من كبرياء قلبه لم يكن حسن0ا فهو لم يAسœتكمل أبد0ا ولم يعمل بدقة ولم يتم تسجيله كاحصاء حقيقي ،فيوآب كان
متضجر0ا وأتمه جزئي0ا ،وداود كان خجلن0ا منه وو uد أن يAنسى لن العقوبة وقعت على إسرائيل بسببه ،والنسان الصالح بالرجوع إلى نفسه ل
ي شيء حصل عليه عن طريق الخطية ،فداود عمل احصا 0ءا في السابق في لحظة
يستطيع أن يجد مسرة فيما يAغضب ا ،ول يستطيع أن يستخدم أ u
كبرياء وعدم إيمان ،ولكن الن لم يعمل احصا 0ءا بل اتكل على وعود ا.
ج .وعن موظفي البلط:
 .1رؤساء الملك التي للملك كما كانوا يAدعون (عدد  )31كان مهتهم الشراف على فلحة الملك ،كرومه ،زيتونه ،قطيعه ،جماله ،حميره،
وغنمه ،فهنا ليس وزراء دولة أو رياضة أو رؤساء تشريفات ولكن الكل في خدمة تتناسب مع بساطة تلك اليام ،فداود كان عسكري0ا شديد0ا ،ومعل 0ما
كبير0ا وحاك 0ما عظي 0ما ولكنه كان وكي0ل أمين0ا على ممتلكاته فأخذ الكثير تحت يده وخزن ليس لجل المسرة ولكن للربح ،لن الملك مخدوم من الحقل
(جا  )9 :5فالحكام الذين يريدون أن يكون رعاياهم مجتهدين يجب أن يعطوا نفسهم مثا0ل في الجتهاد وإدارة العمال .ولكننا نجد أنه فيما بعد أنهم
جعلوا من مساكين الرض كرuامين وفلحين (2مل  )12 :25والن داود أسند هذه العمال لعظمائه.
 .2المشرفون على خاصة الملك كانوا معروفون بالحكمة وفن الحديث ،فعمه كان مشير0ا ورج0ل مختبر0ا وفقيه0ا وليس فقط خبير0ا بالسياسة بل فقيه0ا
في الكتب المقدسة وقد جعله داود مشير0ا له (عدد  ،)32وآخر كان بدون شك ممي 0زا في العلم ومحن 0كا جعله مربي0ا لبنائه (عدد  ،)32واخيتوفل وهو
رجل ماكر كان أيض0ا مشير لداود ،ولكن حوشاي المين كان صديقه وكاتم أسراره ،ويبدو أنه لم يكن عنده مشيرين كثيرين ولكن من كانوا لديه
اتصفوا بقدرات عظيمة ،فحكمة القادة تظهر في اختيار خدامهم ،وداود بالرغم من ذوي الثقة والقارب المحبوبين له والمشيرين حوله كان يAفuضل
إنجيله على الجميع (مز " :)24 :119شهادتك هي لذتي أهل مشورتي".
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ور œالف¡ ¢ر ¡
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¢ت أ¢ر œب¢ ¢عة¢ 0و ¡ع œش ¡رين ¢أœ ¢لفا]1[ .0
Aك̄ل ف¡ر œقƒ ¢ة ¢كان œ
¢عل¢ى œالف¡ر œق¡ ¢ة الAول¢ى ل¡ل •شه ¡œر ال¢و ¡•ل يA ¢ش œب ¢عا Aم بœن¢ Aز œب ¡ديئ¡ي ¢ل،
¢وف¡ي ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]2[ .0
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Aوش ل¡ل •شه ¡œر ال• ¢و ¡ل]3[ .
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¢و ¢عل¢ى ف¡ر œق¡ ¢ة ال •شه ¡œر الث•ان¡ي دAود¢ا A
ي الA ¢خو ¡خ ¯ي،
وث ال •رئ¡يس. A
¢و ¡م œن ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه ¢م œقلA A
¢وف¡ي ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]4[ .0
¢رئ¡يسœ Aال ¢جي ¡
ث ل¡ل •شه ¡œر الث•ال¡ ¡
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œش الث•ال¡ A
¢وف¡ي ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]5[ .0
ه¢ Aو ب¢ن¢اي¢ا ¢جب•ا Aر الث•ل¢ث¡ين، ¢
¢و ¢عل¢ى الث•ل¢ث¡ين¢ ¢و ¡م œن ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه ¢ع —ميز¢اب¢ا Aد ا œبنAه]6[ .A
الر•اب¡ Aع ل¡ل •شه ¡œر الر•اب¡ ¡ع ¢ع ¢سائ¡ي Aل أA ¢خو ي ¢
Aوآب ¢و ¢زبœ ¢دي¢ا ا œبنAه Aبœ ¢ع ¢ده،A
¢وف¡ي ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]7[ .0
œالخ¢ا ¡مس Aل¡ل •شه ¡œر œالخ¢ا ¡م ¡
Aوث œاليœ ¢ز ¢ر ¡
اح ¯ي،
س ال •رئ¡يس¢ Aش œمح A
¢وف¡ي ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]8[ .0
الس•ا ¡دس Aل¡ل •شه ¡œر الس•ا ¡د ¡
س ¡عي ¢را بœن¡ Aعق— ¢
يش الت•قAو ¡ع ¯ي،
¢وف¡ي ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]9[ .0
الس•اب¡ Aع ل¡ل •شه ¡œر الس•اب¡ ¡ع ¢حال¡صœ Aالف¢لAون¡ ¯ي ¡م œن ب¢ن¡ي أœ ¢ف ¢راي¡ ¢م،
¢وف¡ي ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]10[ .0
الث•ا ¡من Aل¡ل •شه ¡œر الث•ا ¡م ¡ن ¡س œب ¢كا A
ي œالحAو ¢شات¡ ¯ي ¡من ¢ال •زا ¢ر ¡حي—ين، ¢
¢وف¡ي ف¡ر œق¢ت¡ ¡ه أ¢ر œب¢ ¢عة ¢ ±و ¡ع œشرAون ¢أœ ¢لفا]11[ .0
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الث•ان¡ي ¢ع ¢ش ¢ر ل¡ل •شه ¡œر الث•ان¡ي ¢ع ¢ش ¢ر خ ¢œلد¢ا A
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¢و ¢عل¢ى أœ ¢سب¡ ¢
اط إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل .ل¡لر•أAوبœ ¢ين¡ي—ين ¢ال •رئ¡يس Aأ¢ل¡ي ¢ع ¢ز Aر بœن¡ Aز œك ¡ري.
طي¢ا بœن¢ Aم œع ¢كة]16[ .¢
ل¡ل •ش œمعAون¡ي—ين¢ ¢شفœ ¢
ل¡ل• ¡وي—ين¢ ¢ح ¢ش œبي¢ا بœن AقA ¢موئ¡ي ¢ل .ل¡ه¢رAون¢ ¢
صادAوق]17[ .A
ل¡ي¢هAو ¢ذا أ¢ل¡يهAو ¡م œن إ¡ œخ ¢و ¡ة د¢ا Aود.¢
ل¡ي¢س•ا ¢ك ¢ر ¢ع œم ¡ري بœن¡ Aميخ¢ائ¡ي ¢ل]18[ .
ل¡ز ¢بAولAون ¢يœ ¢ش ¢م ¡عي¢ا بœن AعAوبœ ¢دي¢ا.
وث بœن¢ Aعز¢ر œئ¡ي ¢ل]19[ .
ل¡نœ ¢فت¢ال¡ي ي¡ ¢ري Aم A
ل¡ب¢ن¡ي أœ ¢ف ¢راي¡ ¢م هAو ¢ش Aع بœن¢ Aعز ¢œزي¢ا.
ل¡ن¡ص¡ œ
ف ¡سب ¡œط ¢من¢س•ى يAوئ¡ي Aل بœن Aف¢د¢اي¢ا]20[ .
ل¡ن¡ص¡ œ
ف ¡سب ¡œط ¢من¢س•ى ف¡ي ¡ج œل ¢عا ¢د ي¯ ¢دو بœن¢ Aز ¢ك ¡ري•ا.
ل¡ب¡ œني¢ا ¡مين ¢ي¢ع ¡
œسيئ¡ي Aل بœن Aأœ ¢بنœ ¢ي ¢ر]21[ .
ل¡د¢ان¢ ¢عز¢ر œئ¡ي Aل بœن Aي¢رAو ¢حا ¢م.
هA ¢ؤل¡ ¢ء Aر ¢ؤ ¢سا Aء أœ ¢سب¢ا ¡ط إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]22[ .
¢ولœ ¢م يœ ¢أ Aخ œذ د¢ا Aو Aد ¢ع ¢د ¢دهœ Aم ¡م ¡ن ا œب ¡ن ¡ع œش ¡رين¢ ¢سن¢ة 0ف¢ ¢ما Aدون، ¢
ال إ¡ن•ه  Aي¢ Aكث— Aر إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢كنAج ¡
ل• ¢ن الر•ب• ق¢ ¢
Aوم ال •س ¢ما ¡ء]23[ .
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ك د¢ا Aود]24[ .¢
¢و ¢عل¢ى خ¢ز¢ائ¡ ¡ن œال ¢مل¡ ¡
وت بœن¢ Aع ¡ديئ¡ي ¢ل.
ك ع ¢œز Aم A
¢و ¢عل¢ى œالخ ¢ز¢ائ¡ ¡ن ف¡ي œال ¢ح œق ¡ل ف¡ي œال Aم Aد ¡ن ¢و œالق¢ Aرى ¢و œال AحصAو ¡ن
ي¢هAون¢اث¢ان AبœنA Aع —زي•ا]25[ .
¢و ¢عل¢ى œالف¢ ¢عل¡ ¢ة ف¡ي œال ¢ح œق ¡ل ل¡ Aش œغ ¡ل ال¢ر¡ œ
ض ع ¢œز ¡ري بœن¢ Aكل¢ A
وب]26[ .

¢و ¢عل¢ى œال Aكر ¡
Aوم ¢ش œم ¡عي الر•ا ¡م ¯ي.
¢و ¢عل¢ى ¢ما ف¡ي œال Aكر ¡
Aوم ¡م œن ¢خز¢ائ¡ ¡ن œال ¢خ œم ¡ر ¢ز œب ¡دي ال •ش œف ¡م ¯ي]27[ .
¢و ¢عل¢ى ال •ز œيتAو ¡ن ¢و œال Aج •مي ¡œز الل• ¢ذ œي ¡ن ف¡ي ال •س œه ¡ل بœ ¢ع Aل ¢حان¢انœ ¢ال ¢ج ¡د ¡
يري¯ .
¢و ¢عل¢ى خ¢ز¢ائ¡ ¡ن ال •ز œي ¡
ت يAوع¢اش]28[ . A
ط ¢را A
ي ال •شارAون¡ ¯ي.
¢و ¢عل¢ى œالب¢ق¡ ¢ر الس•ائ¡ ¡م ف¡ي ¢شارAون¢ ¢ش œ
¢و ¢عل¢ى œالب¢ق¡ ¢ر ال• ¡ذي ف¡ي ال¢و¡ œدي¡ ¢ة ¢شاف¢اط Aبœن¢ Aع œدل¢ ¢
ي]29[ .
¢و ¢عل¢ى œال ¡ج ¢م ¡
ال أAوب¡ي Aل ا ¡ل œس ¢ما ¡عيل¡ ¯ي.
¢و ¢عل¢ى œال ¢ح ¡م ¡
ير ي¢ ¢ح œدي¢ا œال ¡ميرAونAوث¡ ¯ي]30[ .
¢و ¢عل¢ى œال ¢غن ¡¢م ي¡ ¢
ازي Aز œاله¡ ¢
اج ¡ري¯ .
ك ال•ت¡ي ل¡ œل ¢مل¡ ¡
Aك̄ل هA ¢ؤل¡ ¢ء Aر ¢ؤ ¢سا Aء الœ ¢مل¡ ¢
ك د¢ا Aود]31[ .¢
¢وي¢هAون¢اث¢ان Aع̄¢م د¢ا Aو ¢د ¢كانA ¢م ¡شيرا¢ 0و ¢ر AجلA 0م œخت¢ب¡را¢ 0وف¢ق¡يها.0
¢وي¡ ¢حيئ¡ي Aل بœن¢ Aح œك Aمون¡ي ¢كان¢ ¢م ¢ع ب¢ن¡ي œال ¢مل¡ ¡
ك]32[ .
¢و ¢كان ¢أ¡ ¢خيتAوفA ¢ل Aم ¡شيرا 0ل¡ œل ¢مل¡ ¡
ك،
ب œال ¢مل¡ ¡
صا ¡ح ¢
ي ال¢ر¡ œك ¯ي ¢
¢وحAو ¢شا A
ك]33[ .
ع بœن Aب¢ن¢اي¢ا ¢وأ¢ب¡ي¢اث¢ار.A
¢وبœ ¢ع ¢د أ¡ ¢خيتAوف¢ ¢ل ي¢هAوي¢اد¢ا A
يس ¢جي ¡
œش œال ¢مل¡ ¡
¢و ¢كان ¢يAوآب¢ Aرئ¡ ¢
ك]34[ .
رسالة داود الختامية –أصحاح :28
في الصحاحين الخيرين من سفر الخبار اليام الول طلب داود الجتماع بجميع قادة إسرائيل ،وهذا كان اجتماع0ا عظي 0ما إذ كان من أواخر
الجتماعات حيث أن داود قارب نهاية أيامه ،وكانت عنده رسالة لسرائيل ورسالة لسليمان لتسمعها المة كلها ،وفي هذا حكمة من داود.
إن ما ي ¡
Aسرد في بداية سفر الملوك عن نهاية أيام داود لم يظهر سليمان بصورة ساطعة كالتي وردت في الصحاح الحالي ومايليه حيث نرى وداعه
المهيب لبنه ورعاياه وقد كان ختا 0ما جلي0ل ،ونرى في الصحاح الحالي:
 .1دعوة عامة لنعقاد اجتماع قادة الدولة (عدد .)1
 .2تصريح مهيب عن الميراث اللهي لل Aم œلك والشرف الموضوع على سليمان لبناء الهيكل (عدد .)7 ،2
 .3نصيحة للشعب ولسليمان ليجعلوا العبادة شغلهم الشاغل (عدد .)10 ،8
 .4تسليم سليمان النموذج والمواد اللزمة لبناء الهيكل (عدد .)19 ،11
 .5تشجيع سليمان لستلم العمل والسير فيه (عدد .)21 -20
"وجمع داود كل رؤساء إسرائيل رؤساء السباط ورؤساء الفرق الخادمين الملك ورؤساء اللوف ورؤساء المئات ورؤساء كل
v
الموال والملك التي للملك ولبنيه مع الخصيان والبطال وكل جبابرة البأس إلى أورشليم 1("...أيام .)10 ،1 :28
قام داود بخدمة كبيرة في أيامه ،فقد خدم جيله بمشورة ا (أع  ،)36 :13ولكن لقد دنا وقت مفارقته الجسد ،وكمثال "لبن داود" كلما دنا وقته
ازداد عمله بكل قوته ،فهو الن قد استرد القليل من صحته بعد التوعل المذكور في (1مل  )1 :1حينما كانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ ،ولكن ما هو

العلج لتقدم السن؟ ومع ذلك فقد ش uدد استرداد صحته (وربما كان ذلك استجابة لصلته في مز  )18 :71بفرصة تقديم خدمة أخرى قليلة ل
ولشعبه:
أ .استدعى كل عظمائه للجتماع به لكي يودعهم مع0ا (عدد  ،)1كما فعل موسى (تث  )28 :31ويشوع (يشوع  ،)1 :24 ،2 :23فداود ل يAعلن
وارثه العرش إل• في حضور ورضا من يمثلون الشعب.
ب .لقد خاطبهم بقدر كبير من الحترام والحنان ،وهو لم يAقم فقط من سريره ليجتمع معهم (فالمناسبة نشطت من روحه) بل قام من كرسيه ووقف
أيض0ا على رجليه (عدد  )2مهابة ل الذي سيعلن ارادته وتوقير لذلك المجمع المهيب لسرائيل ا ،كأنه ينظر إلى نفسه على أنه أق̄ل منهم
ي فرد فيهم ،فتقدم سنة وضعفه بالضافة إلى مكانته العظيمة كانت أسباب0ا كافية لن يجلس ،ولكنه أراد أن يAظهر مقدار
كمجموعة مع أنه أعظم من أ u
اتضاع قلبه تجاه افتخاره بعدد شعبه و Aم œلكه عليهم ،فقد كان موضع سرور عظيم له أن يكونوا خدامه (أصحاح  ،)3 :21ولكنه يدعوهم الن اخوته
الذين يحبهم وشعبه الذين يرعاهم وليس خدامه الذين يقودهم" :اسمعوني يا اخوتي وشعبي" ،فيليق بالرؤساء أن يتكلموا بالمودة واللطف حتى مع
مرؤوسيهم ،فهنا سوف ل يقلل من كرامتهم بل يزيد من حبهم ،وبذلك جذب داود انتباههم إلى ما هو على وشك أن يقوله.
ج .لقد أوضح ما كان بنيته أن يبني هي 0كل ل وكيف أن ا منعه من ذلك (عدد  ،)3 -2وقد أشار قب0ل بذلك لسليمان (أصحاح  ،)8 -7 :22وهنا
وضح أن بيت0ا لراحة تابوت العهد هو بيت لموطيء قدمي ا ،لن السماء هي عرش ا ،والرض وافخم ما يمكن بناؤه من هياكل هي موطيء
قدميه ،فهناك فرق شاسع بين اعلنات المجد اللهي في العالم العلوي والسفلي ،فالملئكة تحيط بعرشه (أش  ،)2 :6ونحن الضعفاء المساكين نسجد
عند موطيء قدميه (مز  ،)7 :132 ،5 :99وكبرهان لخلصه في غرضه لبناء الهيكل أخبرهم داود عما أعده له ،ولكن ا لم يسمح له ليقوم
بالبناء لن ا uعين له ع 0مل آخر ،فإرادة حروب إسرائيل كانت كافية لفرد واحد فهو يجب أن يخدم الشعب بالسيف وآخر يخدم بالمطمار ،فأوقات
الراحة هي أوقات بناء (أع .)31 :9
ي ملك على الرض أن يAعلنا Aمل œكهما لن الرب إله
د .أعلن اختياره لل Aم œلك وبعد ذلك سليمان لن كليهما كان بدون شك بتدبير إلهي ،فهما أحق من أ u
إسرائيل اختارهما في الحال بالنبوة وليس بحسن الرادة (عدد  )5 ،4فحق البكورية ل يكون مزعو 0ما ،فهو ي±عطى بالحقية وليس بأقدمية السن:
 .1فيهوذا لم يكن بكر يعقوب ولكن ا أختار سبطه ليكون السبط الحاكم فيعقوب تنبأ عن مجيء المسيح من سبط يهوذا (تك .)10 :49
 .2ويظهر أن عائلة يسى لم تكن أكبر عائلت السبط فهو بالتأكيد لم يكن الكبر من سبط يهوذا لن شيلوه كان قبل فارص ،وليس ظاهر 0ا إذا كان
من نسل نحشون أو من سلمون ،فرام وهو أب نحشون كان له أخ أكبر منه (1أيام  ،)9 :2وربما كذلك بوعز وعوبيد ويسى ،ولكن "قد اختار الرب
إله إسرائيل بيت أبي من بيت يهوذا".
 .3داود كان أصغر أبناء يسى ،ولكن ا أحبه واستحسن أن يجعله مل 0كا ،فال يأخذ من يAحبه ويAحب من يجعله كنفسه ،كما فعل مع داود "رجل
حسب قلبه".
 .4سليمان كان من أضغر ابناء داود ،ولكن ا اختاره ليجلس على العرش لنه كان Aمرجح0ا عليهم كلهم لبناء الهيكل فهو الكثر حكمة ومي 0ول.
ه .أفصح لهم عن غرض ونعمة ا الخاصة بسليمان (عد " :)7 ،6لني اخترته لي ابن0ا" وبذلك صرuح بالعهد الذي قاله ا لسليمان كمثال للسيد
المسيح "أنت ابني"(مز  ،)7 :2ابن محبتي ،لنه دAعى "يديديا" لن الرب أحبه ،والسيد المسيح هو ابنه الحبيب ،الذي قال عنه ا أنه مثال للتي:
" .1هو سيبني بيتي" ،والسيد المسيح هو المؤسس وأساس هيكل النجيل.
" .2وأثبuت مملكته إلى البد" ،وهذه النبوة تمت في مملكة المسيا ،التي ستستمر بين يديه إلى أبد البد (أش 7 :9؛ لو  ،)33 :1ثم تAرفع إلى ا الب
وربما بعد ذلك ترجع إلى المخلص إلى البد ،أما فيما يختص بسليمان فتثبيت مملكته هنا مشروط" :إذا تش •دد للعمل حسب وصاياي وأحكامي كهذا
اليوم" ،فسليمان كان في ذلك الحين على نحو مرجو منه وحسن" :فإذا استمر كذلك ستستمر مملكته وإل • فل" ،فنلحظ أننا إذا كنا ثابتين في واجبنا
فحينئذ (وليس خلف ذلك) نتوقع استمرار فضل ا ،فياليت تربوا حسن0ا وابتدأوا حسن0ا يلحظون أنهم إذا استمروا يكونون سعداء ،فالمثابرة تؤدي
إلى الكليل وأن كانت ل تكتسبه.
و .وج•ههم أن "يلتصقوا ويثبتوا في ا وفي واجبهم"(عدد  ،)8ونلحظ:
 .1موضوع التوجيه :هو "احفظوا واطلبوا جميع وصايا الرب إلهكم" ،فالرب هو إلههم ،وصاياه يجب أن تحكمهم ،وعليهم أن يوقرونها كلها،
ي يجب أن يحبوا التحقيق والفحص في واجباتهم بأن يفتشوا الكتب ،يأخذوا نصيحة،
ويجب أن يصحوا لحفظها ،ولذلك يجب أن يبحثوا عنها أ u
يطلبوا الشريعة من أفواه المؤتمنين عليها بشفاههم ،ويصلuون إلى ا ليعلمهم ويرشدهم ،فوصايا ا ل تAحفظ إل• بالهتمام الزائد.
 .2إجلل التوجيه :لقد وج•ههم أمام جميع إسرائيل الذين سيلحظون هذا التوجيه الشعبي في حضرة ا "الن في أعين كل إسرائيل محفل الرب
وفي سماع إلهنا" كان لهم مشورة حسنة وتحذير0ا صريح0ا ،فإذا لم يقبلونها فهم المخطئون "فال والناس شاهدين عليهم"(اتي 21 :5؛ 2تي ،)1 :4
فالذين يخدمون في الكنيسة يجب أن يكونوا أمناء في خدمتهم ومرضيين أمام ا والناس.
 .3الغرض من حفظ التوجيه :لكي يكونوا سعداء ويرثوا بسلم الرض الجيدة ويورثوها لولدهم بعدهم إلى البد.

ز .وختم بتوجيه لسليمان نفسه (عدد  ،)10 -9لقد اهتم جد0ا بان يكون سليمان متدين0ا ،فهو سيكون رج0ل عظي 0ما ولكن ل يجب أن ينظر إلى العبادة
بنظرة وضيعة ،يجب أن يكون حكي 0ما وفي العبادة تكمن حكمته ،ونلحظ:
 .1التوجيه الذي أعطاه له .يجب أن ينظر إلى ا إله ابيه ،ابيه الطيب الذي كرuسه وربuاه ل ،لقد Aولد في بيت ا ولذا فهو مرتبط بالواجب له ،وقد
تربى في بيته ولذا فعليه واجب الشكر له" ،صديقك وصديق ابيك ل تترك" ،فيجب أن يعرف ا ويخدمه ،فنحن ل نخدم ا الخدمة الحقيقية إن لم
¡
راض من
ي مستقيم لن أما نتناهى كمال إنجيلنا ،وبفكر
نعرفه ،وسدى معرفتنا له إن لم نخدمه من كل القلب والفكر والقدرة ،نخدمه بقلب كامل أ u
مبدأ المحبة كشعب مطيع بفرح وسرور.
 .2البراهين التي تؤكد هذا التوجيه:
أ .برهانين لهما باعث عام:
0
أول :أسرار نفوسنا كلها مكشوفة أمام ا فهو فاحص القلوب حتى أعماق الشياء الغير مفحوصة للنسان (أم  )3 :25لذلك يجب أن نكون
مخلصين لننا إذا تعاملنا بالخداع فال يرى وهو ل يAفرض عليه شيء بالحيلة أو الخداع ،فيجب أن نAشغل أفكارنا ونستخدمها لخدمة ا لنه يعرف
كل تصوراتها النقية والشريرة.
ثاني0ا :أننا من هنا سعداء أو تعساء إلى البد حسبما نعمله أو ل نعمله لخدمة ا ،لننا إن سعينا إليه جادين سنجده وهذا كاف ليجعلنا سعداء (عب
 ،)6 :11وإن تركناه وتركنا خدمته ولم نتبعه فسيرفضنا إلى البد وهذا كاف ليجعلنا تعساء .ويجب أن نلحظ أن ا ل يترك أحد0ا إن لم يتركه هو
0
أول.
ب .برهان خاص بسليمان (عدد " )10الرب اختارك لتبني بيت0ا للقدس" لذلك اطلب الرب واخدمه لكي يتم العمل من مبدأ حسن بطريقة مستقيمة
ويكون مقب 0ول.
 .3الوسائل المطلوبة ،وهي مطلوبة منا جميع0ا:
أ .تحذير" :أنظر الن" كن حذر0ا من كل شيء يظهر أنه أو يؤول إلى شر.
ب .تشجيع" :تشدد واعمل" فنحن ل نستطيع أن نتمم عملنا كما يجب أن تصAمم وتشحذ كل قوانا من النعمة اللهي.
v

"وأعطى داود سليمان ابنه مثال الروان وبيوته وخزائنه وعلليه ومخادعه الداخلية وبيت الغطاء 1("...أيام .)21 ،11 :28

من جهة التوجيه الذي أعطاه داود لبنه سليمان لطلب ا وخدمته فإن كتاب الشريعة هو قانونه الوحيد ،والن لبناء الهيكل سلuمه ثلثة أشياء:
 .1نموذج للمبنى لنه كان ذا خصائص لم يرها قط هو ول مهندسوه ،فنموذج خيمة الشهادة أراه ا لموسى على الجبل (عب  ،)5 :8كذلك نموذج
الهيكل أعطاه ا بيده لداود (عدد  ،)19وقد أAعطى له كتابة ربما بخدمة ملئكة أو بدقة ووضوح لنكره كما لو كانت كتابة ،وقد قيل (عدد )12
"مثال كل ما كان عنده بالروح" ،فالختراع بسبب تقوى داد أو حكمة سليمان ل يمكن العتماد عليه في أمر بهذا المقدار ،فالهيكل يجب أن يكون
مقدس0ا واشارة للسيد المسيح ،فيجب أن يكون فيه ليس فقط وسائل الراحة واللياقة بل أيض0ا الشأن والهمية ،إنه كان نوع0ا من السرار المقدسة ول
يجب أن يترك لفن النسان أو الخيال ليخترعه ،ولكن يجب أن يAسœتنبط بتأسيس إلهي ،فالمسيح هو الهيكل الحقيقي ،والكنيسة هي هيكل النجيل،
والسماء هي الهيكل البدي وكلها مستوحاه من المشورة اللهية والمثال Aوضع بحكمة إلهية مؤسسة قيل انشاء العالم لمجد ا ومجدنا.
داود أعطى النموذج لسليمان لكي يعرف ماذا يAزوuد وماذا يAنفuذ حسب قانون Aمعuين ،والسيد المسيح لما ترك لتلميذه تعليمات لبناء كنيسة النجيل
أعطاهم نموذج0ا دقيق0ا لها وأمرهم أن يلحظوا ويتبعوا ما أمرهم به فقط.
والمثال الخاص Aذكر هنا "الرواق وبيوته وخزائنه وعلليه ومخادعه الداخلية وبيت الغطاء" ،وأعطاه قائمة لفرق الكهنةة ولكل آنية بيت الرب
(عدد  ،)13ومثال مركبة الكاروبيم (عدد  )18فبجانب الكاروبين اللذين على الغطاء كان هناك كاروبان أكبر حج 0ما وأجنحتهما كانت تAمس من
حائط للخر (1مل  )28 ،23 :6ولهذين أعطى داود لسليمان نموذج0ا يAسمى "المركبة" لن الملئكة هم مركبة ا (مز .)17 :68
ي شيء أقل من المثال فقد أعطاه وزن0ا دقيق0ا لكل اناء من الذهب والفضة (عدد  ،)14في خيمة الشهادة
 .2مواد لثمن أدوات الهيكل .ولكي ل يعمل أ u
كان هناك منارة ذهبية واحدة ولكن في الهيكل عشرة (1مل  ،)49 :7بجانب المنارات الفضية التي يAظن أنها منارات كانت تAحمل باليد (عدد ،)15
وفي خيمة الشهادة كان هناك مائدة واحدة ،ولكن في الهيكل بجانب مائدة خبز الوجوه كان هناك عشرة أخرى (2أيام  )8 :4بجانب موائد فضية لن
الهيكل كان أكبر جد0ا من الخيمة ولذلك استوجب أثاثات تناسب حجمه ،والذهب الخاص بمذبح البخور Aذكر أنه "ذهب0ا مصفuى"(عدد  )18أي uأنه
أصفى من الخرين لنه كان نموذج0ا لشفاعة المسيح الكفارية التي ليس هناك أكثر منها نقاوة وكما0ل.
 .3تعليمات لطرق المعونة الخاصة بهذا العمل العظيم" .ل تخف المعارضة ،ل تخف الحمل والعناية والصعوبات ،ل تخف التعثر فيها كما حدث
مع عAزة ،ول تخف تقريعات البناء الجاهل الذي ابتدأ ولم يستطع أن يu Aكمل .ل ترهب لن:

أ .ا سيعينك ويجب أن تنظر إليه أ 0ول (عدد " :)20الرب الله إلهي معك الذي اخترت أن أعبده ،الذي كان معي طول اليام وأنجحني ،والذي من
خبرتي الشخصية لقوته وصلحه أAق uدمه لك ،فهو سيكون معك ليرشدك ويقويك وينجح طريقك ،وسوف ل يرفضك أو يتركك ،فيجب أن نكون
متيقنين أن ا الذي اقتنى آباءنا وحملهم في خدمتهم في أيامهم كذلك إذا كنا أمناء له سيعمل معنا ول يتركنا أبد0ا مادام هناك عمل له فينا وبنا،
فالتشجيع الذي قu Aدم ليشوع (يش  ،)5 :1وسليمان مقدم لكل المؤمنين (عب  ،)5 :13فهو سوف ل يرفضك ول يتركك ،فال ل يترك أحد0ا إن لم
يتركه هو أ 0ول.
ب .أناس صالحون سيعضدونك (عدد  ،)21الكهنة واللويون سيرشدونك وتستطيع استشارتهم ،وعندك عاملون صالحون وهم مهرة ومطيعون
وهاتان صفتان مهمتان في الذين يعملون بالهيكل ،وأخير0ا القادة والشعب سيكونون أبعد ما يكون عن معارضة أو تأخير العمل وجميعهم تحت أمرك
Aك •ل في مكانه مستعد لكماله وبذلك فالعمل الصالح سيستمر مادام كل المشتركين يعملون من كل قلوبهم.
ا¢ل¢ص¢ œحا Aح الث•ا ¡من¢ Aو œال ¡ع œشرAون¢
¢و ¢ج ¢م ¢ع د¢ا Aو Aد Aك •ل Aر ¢ؤ ¢سا ¡ء إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
Aر ¢ؤ ¢سا ¢ء الœ ¢سب¢ا ¡ط ¢و Aر ¢ؤ ¢سا ¢ء œالف¡ ¢ر ¡
ق œالخ¢ا ¡د ¡مينœ ¢ال ¢مل¡ك،¢
وف ¢و Aر ¢ؤ ¢سا ¢ء œال ¡مئ¢ا ¡
¢و Aر ¢ؤ ¢سا ¢ء الAل¡ A
ت،
ك ال•ت¡ي ل¡ œل ¢مل¡ ¡
¢و Aر ¢ؤ ¢سا ¢ء Aكل— الœ ¢م ¢وا ¡ل ¢والœ ¢مل¡ ¢
ك ¢ول¡ب¢ن¡ي ¡ه،
ان ¢والœ ¢بط¢ا ¡ل ¢و Aك —ل ¢جب¢اب¡ ¢ر ¡ة œالب¢أ ¡
¢م ¢ع œال ¡خص œي¡ ¢
س ،إ¡ل¢ى أAو Aر ¢شل¡ي ¢م]1[ .
œ
ك ¢وق¢ا ¢ل:
¢و ¢وق¢ف ¢د¢ا Aو Aد œال ¢مل¡ A
«ا¡ œس ¢معAون¡ي ي¢ا إ¡ œخ ¢وت¡ي ¢و ¢ش œعب¡ي.
¢كان ¢ف¡ي قœ ¢لب¡ي أœ ¢ن أœ ¢بن¡ ¢ي ب¢يœت ¢ق¢ ¢ر ƒ
ار ل¡ت¢ابAو ¡
ت ¢ع œه ¡د الر•ب— ¢ول¡ ¢مو¡ œط ¡ئ ق¢ ¢د ¢م œي إ¡ل¡ ¢هن¢ا،
ت ل¡ œلب¡ن¢ا ¡ء]2[ .
¢وقœ ¢د ه¢ي •œأ A
ا ¢ق¢ ¢
ال ل¡ي:
¢ول¡ ¢ك •ن •
ك أœ ¢نت¢ ¢ر Aج Aل AحرAو ƒ
ل ¢تœ ¢بن¡ي ب¢يœتا ¡ 0ل œس ¡مي ل¢ن• ¢
ب ¢وقœ ¢د ¢سفœ ¢كت ¢د¢ما]3[ .0
اخت¢ا ¢رن¡ي الر•̄ب إ¡ل¢ه Aإ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¡م œن Aك —ل بœ ¢ي ¡
ت أ¢ب¡ي
¢وق¡ ¢د œ
لA ¢كون¢ ¢مل¡كا ¢ 0عل¢ى إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د،
اخت ¢
¢ار ي¢هAو ¢ذا ¢رئ¡يسا،0
ل¢ن•ه Aإ¡ن• ¢ما œ
¢و ¡م œن بœ ¢ي ¡
ت ي¢هAو ¢ذا ب¢يœت ¢أ¢ب¡ي،
¢و ¡م œن ب¢ن¡ي أ¢ب¡ي Aس •ر ب¡ي ل¡ي¢ Aمل— ¢كن¡ي ¢عل¢ى Aك —ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]4[ .
ي (ل• ¢ن الر•ب• أœ ¢عط¢ان¡ي ب¢ن¡ين¢ ¢كث¡ ¡
¢و ¡م œن Aكل— ب¢ن¡ •
يرين) ¢
اخت¢ا ¢ر Aسلœ ¢ي ¢مان ¢ا œبن¡ي ل¡ي¢ج œل¡ ¢
س ¢عل¢ى Aكر¡ œس —ي ¢م œمل¢ ¢ك ¡ة الر•ب— ¢عل¢ى إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]5[ .
œ
ك ه¢ Aو يœ ¢بن¡ي بœ ¢يت¡ي ¢و ¡دي¡ ¢
¢وق¢ا ¢ل ل¡ي :إ¡ •ن Aسلœ ¢ي ¢مان ¢ا œبن¢ ¢
اري،
اخت¢ر œتAه  Aل¡ي ابœنا،0
ل¢ن—ي œ
¢وأ¢ن¢ا أA ¢كون Aل¢ه Aأ¢با]6[ ،0
—ت ¢م œمل¢ ¢كت¢ه  Aإ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د
¢وأAث¢ب A

صاي¢ا ¢
ب ¢و ¢
إ¡ ¢ذا ت¢ ¢ش •د ¢د ل¡ œل ¢ع ¢م ¡ل ¢ح ¢س ¢
ي ¢وأ¢ح¢ œكا ¡مي ¢كه¢ ¢ذا œالي¢و¡ œم]7[ .
¢والن ¢ف¡ي أœ ¢عي¡ Aن Aك —ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢مح œف¡ ¢ل الر•ب— ،
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¢وا œعبœ Aده  Aب¡قœ ¢ل ƒ
س ¢را ¡غبƒ ¢ة،
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ل• ¢ن الر•ب• يœ ¢ف ¢حص¢ Aج ¡مي ¢ع œالقAلAو ¡
ب ¢ويœ ¢فهA ¢م Aك •ل ت¢ ¢
ار.
طلœ ¢بت¢ه  AيAو ¢ج Aد ¡م œنك،¢
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¢وإ¡ ¢ذا ت¢ ¢ر œكت¢ه Aي¢ر œفA A
ك إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د]9[ .
ي ب¢يœتا  0ل¡ œل ¢م œق ¡د ¡
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اخت¢ا ¢ر ¢
س،
اœ Aنظ¡ Aر الن ¢ل• ¢ن الر•ب• ق¡ ¢د œ
ف¢ت¢ ¢ش •د œد ¢وا œع ¢مل]10[ .» œ
¢وأœ ¢عط¢ى د¢ا Aو Aد Aسلœ ¢ي ¢مان ¢ا œبن¢ه ¡ Aمث¢ا ¢ل ال —ر ¢و ¡
اق ¢وبAيAوت¡ ¡ه ¢و ¢خز¢ائ¡ن¡ ¡ه
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ت œال ¡غط¢ا ¡ء]11[ ،
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¢و ¡مث¢ ¢
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¢اس]12[ ،
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ت الر•ب— ]13[ .
الذه¡ ¢
ب ب¡ œال ¢و œز ¡ن ل¡ ¢ما ه¢ Aو ¡م œن ¢ذهƒ ¢
ب ل¡ Aك —ل آن¡ي¡ ¢ة ¡خ œد ¢م ƒة ف¡ ¢خ œد ¢م ƒة،
ف¡ ¢من• ¢
ضة 0ب¡ œال ¢و œز ¡ن ل¡ Aك —ل آن¡ي¡ ¢ة ¡خ œد ¢م ƒة ف¡ ¢خ œد ¢م ƒة]14[ .
ض ¡ة ف¡ •
¢ول¡ ¢ج ¡ميع¡ آن¡ي¡ ¢ة œالف¡ •
¢وب¡ œال ¢و œز ¡ن ل¡ ¢من¢ائ¡ ¡ر ال •ذه¡ ¢
ب ¢و Aس Aر ¡جه¢ا ¡م œن ¢ذهƒ ¢
ب ب¡ œال ¢و œز ¡ن
ل¡ Aكل— ¢من ¢
¢ار ƒة ف¢ ¢من¢ا ¢ر ƒة ¢و Aس Aر ¡جه¢ا،
ض ¡ة ب¡ œال ¢و œز ¡ن ل¡ Aك —ل ¢من¢ا ¢ر ƒة ¢و Aس Aر ¡جه¢ا
¢ول¡ ¢من¢ائ¡ ¡ر œالف¡ •
¢ح ¢س ¢
ب ¡خ œد ¢م ¡ة ¢من¢ا ¢ر ƒة ف¢ ¢من¢ا ¢ر ƒة]15[ .
¢و ¢ذه¢با  0ب¡ œال ¢و œز ¡ن ل¡ ¢م ¢وائ¡ ¡د Aخب ¡œز œال AوجAو ¡ه ل¡ Aك —ل ¢مائ¡ ¢د ƒة ف¢ ¢مائ¡ ¢د ƒة،
ض ¡ة]16[ .
ضة 0ل¡ ¢م ¢وائ¡ ¡د œالف¡ •
¢وف¡ •
ض ¡
ح ¢و œال Aكؤ ¡
¢اش ¡ل ¢و œال ¢من¢ا ¡
¢و ¢ذه¢با  0خ¢ال¡صا  0ل¡ œل ¢من ¡
Aوس.

¢ولœ ¢قد ¡
¢ح ف¢ق¢د ƒ
ب ب¡ œال ¢و œز ¡ن ل¡ق¢د ƒ
¢اح ال •ذه¡ ¢
¢ح،
¢ولœ ¢قد ¡
¢ح ف¢ق¢د ƒ
ض ¡ة ب¡ œال ¢و œز ¡ن ل¡ق¢د ƒ
¢ح]17[ .
¢اح œالف¡ •
¢ول¡ ¢م œذب¢ح¡ œالبA ¢خ ¡
ور ¢ذه¢با A 0م ¢
صفu0ى ب¡ œال ¢و œز ¡ن،
¢و ¢ذه¢با  0ل¡ ¡مث¡ ¢
ال ¢مر¢ œكب¡ ¢ة œال ¢كرAوب¡ ¡يم
œالب¡ ¢
ظل—ل¡ ¢ة ت¢ابAوت¢ ¢ع œه ¡د الر•ب— ]18[ .
ط ¡ة أ¢ج œن¡ ¢حت¢ه¢ا œال Aم ¢
اس ¢
¢وق¢ا ¢ل« :قœ ¢د أœ ¢فه¢ ¢من¡ي الر•̄ب Aك •ل ¢ذل¡ ¢
ك ب¡ œال ¡كت¢اب¡ ¢ة ب¡ي¡ ¢د ¡ه ¢عل• ¢ي،
أ¢يA œك •ل أœ ¢شغ ¡
¢ال œال ¡مث¢ا ¡ل»]19[ .
¢وق¢ا ¢ل د¢ا Aو Aد ل¡ Aسلœ ¢ي ¢مان ¢ا œبن¡ ¡ه:
«ت¢ ¢ش •د œد ¢وت¢ ¢ش •ج œع ¢وا œع ¢مل. œ
¢ف ¢ول ¢ت¢ر œت¡ ¢عب، œ
ل ¢ت¢خ œ
ل• ¢ن الر•ب• ¡
الل¢ه ¢إ¡ل¡ ¢هي ¢م ¢عك.¢
ك ¢حت•ى ت¢ Aك —م ¢ل Aك •ل ¢ع ¢م ¡ل ¡خ œد ¢م ¡ة بœ ¢ي ¡
ك ¢ول ¢يœ ¢ت Aر Aك ¢
ل ¢يœ ¢خ Aذل¢ A
ت الر•ب— ]20[ .
ق œال ¢كه¢ن¡ ¢ة ¢والل• ¡وي—ين ¢ل¡ Aك —ل ¡خ œد ¢م ¡ة بœ ¢ي ¡
ا¡.
¢وه A¢و ¢ذا ف¡ ¢ر A
ت •
¢و ¢م ¢ع ¢
ك ف¡ي Aكل— ¢ع ¢م ƒل Aك̄ل ن¢ب¡ي ƒه ب¡ ¡ح œك ¢م ƒة ل¡ Aك —ل ¡خ œد ¢م ƒة ¢وال̄ر ¢ؤ ¢سا Aء،
¢و Aك̄ل ال •ش œع ¡
ب ت¢ح œتA ¢ك —ل أ¢ ¢وا ¡م ¡رك]21[ .»¢
داود يحض الشعب (أصحاح :)29
لقد قال داود لسليمان ما أراد أن يقوله ،والن في أصحاح  29نجد التأكيد ينتقل من الهيكل إلى المملكة على أنه كان في فكره إلى يوم وفاته إن
مركز المملكة هو الهيكل ،وهذه آخر رسالة من داود إلى شعبه ،ونذكر أن يعقوب عند وفاته استدعى ابناءه ،وموسى عندما دنا من انتقاله أAعطى
رسالة للسباط الثنا عشر ،والن داود له رسالة حينما قربت أواخر أيامه:
 .1حثهم على العطاء قدر طاقتهم لبناء وتأسيس الهيكل (عدد .)5 -1
 .2لقد قدموا هداياهم طبق0ا لذلك وبكرم جزيل (عدد .)9 -6
 .3ق uدم داود صلوات وتسبيحات مهيبة ل في تلك المناسبة (عدد  ،)20 -10مع ذبائح (عدد .)22 ،21
 .4تAوuج سليمان بفرح وفخامة (عدد .)25 -23
 .5بعد ذلك بقليل انتهت أيام داود على الرض (عدد  ،)30 -26ومن الصعب الحكم بما هو أبرع جما0ل أهو سطوع الشمس أم غروبها.
" vوقال داود الملك لكل المجمع أن سليمان ابني الذي وحده اختاره ا انما هو صغير وغض والعمل عظيم لن الهيكل ليس لنسان بل للرب
الله1("...أيام .)9 ،1 :29
وهنا نلحظ:
أ .كيف تكلم داود ببراعة مع عظماء إسرائيل ليحثهم على المشاركة في بناء الهيكل ،فمن واجبنا أن نحض بعضنا البعض على عمل الخير ليس فقط
بأن نعمل الخير بأنفسنا بل نجذب على قدر إمكاننا الخرين ليعملوا الخير أيض0ا ،فقد كان هناك أغنياء كثيرون في إسرائيل وكان لهم الفرصة
للستفادة من الشتراك في بناء الهيكل في أيام السلم التي صاحبت هذا العمل ،وداود لم يفرض عليهم هذا العطاء كضريبة ولكنه نصحهم بتقديم
هدية كفرصة للعطاء بحرية إرادة ،فما يAعمل من أعمال بر وخير يجب أن يكون برضا وبغير اضطرار ،فالمعطي المسرور يحبه الرب:

 .1جعلهم أن يأخذوا في العتبار أن سليمان صغير وغض ويحتاج للمساعدة ،فهو الشخص الذي اختاره ا ليقوم بالعمل ولذلك فهو جدير بتقديم
مساعدتهم له ،فهذه خدمة حسنة أن نu Aشجع الصغار والضعفاء الذين يعملون في خدمة ا.
 .2أن العمل كان عظي 0ما ويجب أن تتقدم كل اليادي لتنفيذه ،فالهيكل الذي سيœبنى ليس لنسان بل للرب الله ،فكلما كثرت العطايا للبناء كلما زاد
بهاؤه وبذلك سيكون في أحسن حالة مرغوبة.
 .3اخبرهم عن الترتيبات العظيمة التي أu Aعدت لهذا العمل ،وهو لم يكن ينوي أن يلقي على كاهلهم كل الحمل ،ول أن يكون البناء كله حم 0ول بالعطاء
ي "أنا جعلت هذا شغلي الشاغل" ،فعمل ا
ولكن أعطاهم الفرصة أن يظهروا حسن نيتهم بالضافة إلى ما عAمل (عدد " :)2أنا بكل قوتي هيأت" أ u
يجب أن نعمله بكل قوتنا.
صصه لهذه الخدمة من غنائم وهدايا الدول المجاورة التي كانت لبناءالبيت (1أصحاح  ،)14 :22فإنه قدم
 .4وضع أمامهم مثا0ل حسن0ا ،فبجانب ما خ u
من ناحيته هو الكثير لتجميل وزخرفة البناء ،ثلثة آلف وزنه ذهب وسبعة آلف وزنة فضة (عدد  ،)5 -4وهذا لنه كرuس وجدانه لبيت الرب،
وقد أعطى كل هذا ليس كما يعطي الفريس الزكاة لكي يراه الناس ،ولكن فقط لنه يAحب الجلوس في بيت ا كما تنبأ في (مز  )8 :36وهنا أثبت
ذلك ،فهؤلء الذين يكرuسون وجدانهم لخدمة ا ل يفكرون في اللم أو النفقات التي تنتج عن ذلك ،فعطايانا تس uر ا عندما تنبع من المحبة ،فأولئك
الذين يوجهون أنفسهم للسمائيات فإنهم يكرسون وجدانهم لبيت ا الذي خلله نجد طريقنا إلى السماء ،وداود سرد لهم ما أعطى لكي يعملوا مثله،
فهؤلء الذين يودون أن يجذبوا الخرين ليعملوا مثلهم يجب أن يكونوا مثا0ل لهم ،وأوولئك الذين وصلوا إلى درجة عالية من الكرامة يجب أن يظهر
نورهم قدام الناس لن تأثيرهم يكون أكثر قوة واتساع0ا عن الخرين.
 .5حرuك مشاعرهم ليعملوا مثله (عدد " :)5فمن ينتدب اليوم لملء يده للرب":
ي شيء غريب يتداخل معها وأن نوجهها لكرامة
 .1يجب علينا جميع0ا ك̄ل في قطاعه الخاص أن نخدم الرب وتكرس خدمتنا له وأن نفصلها عن أ u
ومجد ا.
 .2ويجب أن تكون خدمة ا هي شغلنا الشاغل بأن نمل أيدينا للرب كما Aذكر في شريعة موسى ،فهؤلء الذين يشغلون أنفسهم بخدمة ا يكونون
مشغولين لبعد حد¾ ،وهناك عمل كاف لكل إنسان في هذا المجال ،وملء اليد بخدمة ا تعني خدمته وحده وأن نخدمه بحرية وبقوة النعمة المستقاة
منه.
ي نعمل اليوم ونحن في عقل كامل ،فمن يرغب فعليه أن يتقدم.
 .3يجب أن نعمل ذلك برغبة وسماحة وبسرعة أ u
ب .كيف أنهم جميع0ا كانوا أسخياء في العطاء عندما Aحثuوا على ذلك ،فبالرغم من أنهم حAثوا فقد قيل "أنهم قدموا برغبتهم" (عدد  ،)6فقد قال هذا
الذي يعرف قلوبهم بقلب كامل من مبدأ حسن واحترم خالص لمجد ا (عدد  ،)9ويظهر مقدار كرمهم من الكميات التي قدموها (عدد ،)8 -7
أعطوا كقادة وأمراء إسرائيل ،وكانت عطية يوم سرور لن:
 .1الشعب فرح ،وربما هذا يعني أفراد الشعب الذين ق uدموا عطايا فرحوا لفرصة تكريم ا من أموالهم و Aسرuوا لمكانية يكمل هذا العمل الحسن ،أو
يعني أن عامة الشعب Aسرuوا لكرم قادتهم وأن عليهم حكام يAقuدرون هذا العمل العظيم ،فكل إسرائيلي يAسر بأن يرى عمل الهيكل يAنفذ بنشاط وهكذا
انطلق عليهم قول الكتاب "المعطي المسرور بحبه الرب".
 .2داود تهلل بسرور عظيم بأن يرى نتائج التأثير الحسن لمزميره والمساعدات الت¢قA ¢وية التي زوuدهم بها ،و ±س uر بأن يرى ابنه وخليفة عرشه محاط0ا
بأناس أولوا Aحبuهم لبيت ا ،وأن هذا العمل الذي وضع قلبه عليه كثي 0را أصبح في المكان أن يتقدم ،فإنه لنهضة عظيمة للناس البرار أن يعلموا قبل
وفاتهم أنهم تاركين بعدهم أناس0ا غيورين للعبادة للعبادة واستمرارها "الن يا سيد تطلق عبدك بسلم"
v

"وبارك داود الرب أمام كل الجماعة وقال داود مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الزل وإلى البد 1("...أيام .)22 ،10 :29

وهنا نرى:
أ .الصلة المهيبة التي قدمها داود ل بمناسبة اشتراك القادة لجل بناء الهيكل (عدد  ،)10لذلك فإن داود بارك الرب ليس فقط في مخدعه بل أيض0ا
أمام الجمع ،وهذا نتوقعه عندما نقرأ في عدد ( )9من الصحاح أن "داود الملك أيض0ا فرح0ا عظي 0ما جد0ا" لن رج0ل تقي0ا مثل هذا بدون شك يجعل
تلك المناسبة موضوع شكره الذي هو بالكثر موضوع فرحه ،فهو عندما ينظر حوله بارتياح بالتأكيد يرفع نفسه بالتسبيح إلى فوق ،وداود الن
أصبح Aمسن0ا ونظر إلى نهاية حياته على الرض ،فإنه يليق بالشيوخ القديسين ،وهم على فراش لموت أن يمتليء قلبهم بالتسبيح والشكر ،فهنا يخمد
أنuات عجزهم الجسدي ويجعل توقع الموت نفسه أقل كآية ،ومزامير داود في أواخر سفر المزامير معظمها مزامير تسبيح ،فكلما دنونا من عالم
التسبيح الدائم نجد أننا نتكلم ونعمل بلغة ذلك العالم ،ونرى في خطاب داود:
 .1أنه يهيم بال ويعزو له المجد كإله إسرائيل"مبارك من الزل وإلى البد" .والصلة الربانية تAختم بتسبحة مثل هذه التي بدأ بها داود هنا –لن لك
الملك والقوة والمجد ،فهذا تسبيح يليق بال في خشية مقدسة وورع وتبجيل وعاطفة مرضية معترفة:

أ .بأن كماله غير محدود ،ليس فقط لنه عظيم وقوي وبهي...
ي أن هذه الصفات منه وفيه (عدد  )11وهو مركز وينبوع كل شيء بهي ومبارك ،فهو مستحق كل ما نستطيع
ولكن لن له القوة والبركة والمجد أ u
أن نعزو إليه من تسابيح المجد ،وله العظمة :فعظمته هائلة وغير مدركة ،والجميع صغار ول شيء بالنسبة له ،وله القوة :وهي قوة كلية وغير
محددة ول تقام ،والقوة له وكل قوة في جميع مخلوقاته هي مستمدة منه وتعتمد عليه ،وله المجد ،وكل المجد الذي نقدمه له من قلوبنا وشفاهنا
وحياتنا يعجز للنهاية أن يوفيه حقه ،وله النصرة ،فهو يتجاوز ويفوق الكل ويستطيع أن يهزم ويخضع كل شيء له ،وانتصاراته مخففة ،وله العزة،
شخصية وحقيقية ،فمعه عزة مهيبة ل يAعبuر عنها ول يمكن تصورها.
ب .بأن سلطانه غير Aمقيuد ،كالمالك الحقيقي للكل" :لن كل ما في السماء والرض لك"(عدد  )11وتحت يدك بحق الخلقة الذي ل يAنازع وكحاكم
وقائد الكل ،ولك الملك ،فأنت ملك الملوك ورأس الجميع ويجب لك التمجيد والعبادة لنك فوق الكل.
ج .بأن له السلطة والتأثير الشامل ،فكل من هو غنuى أو ذو كرامة من بني البشر يستمدا لغنى والكرامة من ا ،وهذا العتراف أراد داود أن
يعترف به ويشترك فيه قادة إسرائيل لئل يفتكروا أنهم بكرمهم يستحقون المكافأة من ا ،لنهم استمدوا غناهم وكرامتهم من ا وما ق uدموه له ما هو
إل قليل من الكثير الذي أجزله عليهم ،فمن هو عظيم بين الناس فيد ا هي التي جعلته هكذا ،وأية قوة لدينا فهي معطاة لنا من ا "لن لله إسرائيل
وأبينا"(عدد  ،10مز .)35 :68
 .2أن كلمات الصلة الربانية مألوفة لنا ،فعندما طلب التلميذ من الرب يسوع أن يعلuمهم الصلة أعطاهم صلة نموذجية ،وارجعهم إلى صلة
داود" ،ليأت ملكوتك" كانت في قلب داود ،وهذه الكلمات المختصرة والبسيطة تجمع مطامح وآمال أجيال وقرون ،وهي من أعظم الصلوات
ي استحقاق للنسان وتAعلن اعتماد النسان على ا ،تظهر
المذكورة في العهد القديم ،فهي شاملة ،ملوكية وممتلئة بالتوقير والسبح والشكر ،تجحد أ u
إذلل النفس واعترافها وتكريسها ،وتعترف أن الكل ل ،فداود أقر أن الAملك ل .والمفهوم الكتابي لل Aم œلك هو أنه Aملك أبدي و Aملك زمني ،هو Aملك
شامل و Aملك محليA ،ملك حاضر و Aملك ممتد ،وعلى العموم هو ملكوت السموات على الرض ،وعندما خلق ا آدم أعطاه السلطان فماذا يعني الن
بال Aم œلك؟ أنه حكم ا على الرض ،فهي صلة لتجديد الرض واعادتها تحت حكم ا.
 .3إنه يعترف بالشكر على نعمة ا التي مكنتهم من العطاء بسرور لبناء الهيكل (عدد " :)14 -13والن يا إلهنا نحمدك" ،فكلما تخدم ا فبالكثر
نكون مديونين لنه شرفنا بالسماح أن نكون في خدمته ،فهل لذلك العبد فضل لنه فعل ما أAمر به"(لو  )9 :17ل! بل إن هذا العبد عليه أن يشكر ا
كثير0ا ،فداود يشكر الرب أنهم استطاعوا أن يœ Aنت¢دبوا ،ونلحظ:
أ .إنها لحظة لظهار القوة لنعمة ا فينا حينما يمكننا خدمة ا برضا فهو يود أن نريد وأن نعمل ،فإنه في يوم قوته حينما يœ Aنت¢دب شعبه (مز :110
.)3
ب .يجب أن نAعطي المجد ل على كل شيء حسن نعمله نحن أو غيرنا ،فأعمالنا الخيuرة يجب أن ل تكون موضع فخرنا ،وأعمال الخير من الخرين
ل يجب أن تكون موضع مدحنا ،ولكن الكل يجب أن يكون موضع حمدنا ،لنه أعظم شرف وسرور في العالم أن نخدم ا بأمانة.
 .4أنه يتكلم بتواضع عن نفسه وعن شعبه والتقدمات التي قدموها الن ل:
أ .فعن نفسه وعن الذين اشتركوا معه تساءل داود كيف أن ا ينظر إليهم ويعمل هكذا لهم (عدد " :)14من أنا ومن هو شعبي؟" فداود كان أكثر
الناس كرامة وإسرائيل أكثر الشعوب كرامة في ذاك الوقت ،ولكنه يتكلم هكذا عن نفسه عنهم كغير مستحقين للعتراف والمعروف اللهي ،فداود
يظهر الن عظي 0ما وهو يرأس مجمع0ا مهيب0ا A ،معيuن0ا خليفة له ،ومقد 0ما عطية فخمة كرامة للرب ،ومع ذلك يظهر صغير0ا ووضيع0ا في عيني نفسه،
"من انا يارب؟"(عدد  ،)15فإننا غرباء ونزلء أمامك ومخلوقات فقيرة وحقيرة ،فالملئكة هم في بيتهم في السماء والقديسون غرباء هنا على
الرض" :فأيامنا هي كظل على الرض" ،وأيام داود كان لها وزنها كأغلبية الناس لنه كان رج0ل عظي 0ما ،رج0ل طيب0ا ،رج0ل نافع0ا ،والن رج0ل
كه0ل عاش طوي0ل ولغرض حسن ،ومع ذلك يضع نفسه ليس فقط بين بل أول الذين يجب أن يعترفوا أن أيامهم على الرض هي كالظل ،وهذا يعني
أن حياتنا زائلة ومؤقتة وستنتهي إما في النور الكامل ،فليس هنا دوام أو ت¢رق¯ب ،فل نتوقع أشيا 0ءا عظيمة منها ول نتوقع ديمومتها  ،وهذا Aذكر هنا
لنه الوازع لعدم افتخارنا لخدمة ا ،واحسرتاه! فهي محصورة في جزء ضئيل من الزمن ،فهي خدمة الحياة الراهنة والقصيرة ولذلك ماذا نزعم
أن نستحقه منها.
ب .وعن عطاياهم يقول "لن منك الجميع ومن يدك أعطيناك"(عدد  )14وأيض0ا يقول "إنما هي من يدك ولك الكل"(عدد  ،)16فنحن أخذناها منك
كهبة ولذلك فنحن مدينون أن نستخدمها لك ،وما نقدمه لك ما هو إل• حصة أو ريع ممالك.
والشيء المهم هو أننا ل نستطيع أن نعطي ا شيئ0ا لن الكل له من البداية ،ولكنه يستطيع أن يباركنا عندما نعطي وسيباركنا ،والسبب أن بعضنا
فقراء وصغار وضيuقي الفهم هو أننا لسنا كرماء مع ا ،فال يمكنه أن يبارك فقط عندما نفتح قلوبنا له ،فيجب أن نعترف بال في كل روحياتنا
ونAرجع كل فكر صالح وهدف صالح وعمل صالح إلى عمل نعمته التي يفيض بها علينا" ،وأما من يفتخر فليفتخر بالرب".
.5إنه بحتكم إلى ا بخصوص إخلصه فيما فعل (عدد  ،)17وإنه لرضا عظيم لرجل صالح أن ي¢عœلم أن ا "يمتحن القلوب" و "يAسuر بالستقامة"
ويعرف الذي يسيء فهمها أو يزدرى بها ويستحسن "طريق البار" ،ومما طيuب قلب داود أن ا يعلم كيف أنه أعطى مما له وأيض0ا رأى شعبه
يعطي بسرور ،فلم يكن فخور بعمله الصالح ول حسدوا على فعل الخير من الخرين.

 .6صل uى إلى ا من أجل شعبه ومن أجل سليمان لكي يستمروا كما ابتدأوا ،وفي هذه الصلة خاطب ا كإله ابراهيم واسحق ويعقوب ،إله العهد
معهم ومعنا من أجلهم ،يارب امنحنا النعمة لنكمل التزامنا بالعهد لئل تخسر فائدته ،أنهم حAفظوا في كمالهم بنعمة ا التي آزرت طريقهم ،فياليت
نفس النعمة التي كانت كفايتهم تكون لنا أيض0ا:
أ .صلuى لجل الشعب (عدد  )18أن الخير الذي وضعه ا في أفكارهم يحفظه فيهم إلى البد ،أن ل ينخفضوا عما هم عليه الن ،أن ل يفقدوا
إيمانهم الذي هم فيه ثابتين ،أن ل يفتروا في محبتهم لبيت ا ،بل يكون لهم دائ 0ما نفس الفكر الذي في قلوبهم الن ،فالعواقب العظيمة تعتمد على ما
ي صلح يملك على قلوبنا وقلوب أحبائنا
هو في العماق الداخلية والسامية في اعماق قلوبنا وأفكارنا وعلى ما نسعى إليه ونحب أن نفكر فيه ،فأ u
يجب أن نستودعه إلى نعمة ا بالصلة" :يارب احفظ هذه إلى البد ،فداود أعد المواد اللزمة للهيكل ،ولكن يارب أعد أنت قلوبهم لمثل هذا
"وطد عزمهم فأنهم في فكر صالح فبعد خروجي من الجسد احفظهم وذويهم هكذا".
المتياز"،
u
ب .صلى لجل سليمان (عدد " ،)19أعطه قلب0ا كا 0مل" ،لقد أوصاه (أصحاح  )9 :28ليخدم ا بقلب كامل ،والن يصلي إلى ا أن يعطيه هذا
القلب ،لم يصلي ليجعله ا ثري0ا أو عظي 0ما أو عال 0ما ولكن ليجعله رج0ل أمين0ا لن هذا أفضل من كل شيء" ،يارب أAعطه قلب0ا كا 0مل ،ليس فقط ليحفظ
وصاياك عامة ولكن بالخص ليبني الهيكل ولكي يركز عينه على هذه الخدمة" ،ومع هذا فإن بناءه للهيكل ل ي Aœثبت كمال قلبه إن لم يكن يقظ0ا لحفظ
وصايا ا ،فليس بناء الكنائس هو الذي يخلصنا إذا كنا نعيش غير مطيعين لوصايا الرب.
ب .التوافق الحسن لحدوث هذا المجمع بمهابة عظيمة:
 .1لقد اشتركوا مع داود في عبادة ا ،فعندما أتم صلته طلب منهم الموافقة (الن باركوا الرب إلهكم عدد  )20الشيء الذي فعلوه بخرورهم
وبسجودهم علمة على العبادة ،أن من يتبع من يقود الجماعة ليس الذي يشترك بأن يخ uر بالسجود بالجسد بمقدار ما يرفع نفسه إلى أعلى.
 .2لقد قدموا احترامهم للملك ناظرين إليه على أنه أداة في يد ا لخيرهم وأنهم بتكريمه يكرuمون ا.
 .3في غد ذلك اليوم ق uدموا للرب ذبائح كثيرة (عدد  ،)21ذبائح محرقة التي التهمت بالنار كاملة ،وذبائح سلمة التي اشترك مق uدموها في أكبر جزء
منها ،وبذلك اعترفوا بمجد جزيل ل على أحوالهم الحسنة بالرغم من ذهاب داود في طريق الرض كلها.
 .4لقد عيدوا وفرحوا أمام الرب (عدد  ،)22فعلمة على فرحهم في الرب وشركتهم معه أكلوا من ذبائح السلمة في احتفال ديني أمام الرب ،فما قد
قu Aدم للرب احتفلوا به وفي هذا تلميح لهم أنهم سوف ل يفتقرون شيئ0ا بسبب تقدماتهم السخية لخدمة الهيكل ،فهم أنفسهم سيعي uد Aون في راحته.
 .5ملuكوا سليمان ثانية ،فقد اعتبر ملئ 0ما أن يAعاد الحتفال لمنفعة الشعب لن سليمان قد Aمسح سابق0ا في عجلة بسبب عصيان أدونيا" ،مسحوه
للرب" ،فالحكام يجب أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم مفرزين ل ليكونوا خدامه ويحكموا على هذا النمط في خوف ا ،وصادوق أيض0ا Aم ¡سح
كاهن0ا مكان أبياثار الذي خسر هذه الكرامة ،فيالسعادة إسرائيل بهذا الملك وهذا الكاهن.
v

"وجلس سليمان على كرس الرب مل 0كا مكان داود ابيه ونجح وأطاعه كل إسرائيل1("...أيام .)30 ،23 :29

هذه اليات ترفع الملك سليمان إلى عرشه والملك داود تحضره إلى راحته في القبر ،وبذلك يأتي الجيل الجديد ليحل مكان سابقه ويقول "افسح لنا
مكان0ا" فكل له يومه:
أ .هنا ارتفع سليمان (عدد " :)23جلس سليمان على كرس الرب" ،فليس عرش الرب الذي أعده في السماء ،ولكن عرش إسرائيل يAدعى عرش
الرب ليس فقط لنه ملك جميع المم وكل الملوك تخضع له ولكن لنه كان بضفة خاصة ملك إسرائيل (1صم  ،)12 :12فهو الذي أسس وهو الذي
يمل عرشهم بأمره مباشرة ،فالقوانين المدنية لمملكتهم كانت إلهية ،الوريم والنبياء كانوا المشيرين الخاصين بحكامهم ،ولذلك فعرشهم يدعى
عرش الرب ،والذي يدعوه ا لها العرش ينجح ،فالذين يتبعون المشورة اللهية يتوقعون النجاح ببركة الرب ،فسليمان نجح لن:
ي أنهم كانوا مستعدين ليقدموا له فروض الطاعة (عدد  ،)23كذلك جميع الرؤساء
 .1شعبه ق uدم له الكرامة كمن له الكرامة" :أطاعه كل إسرائيل" أ u
والبطال وجميع أولد الملك داود (بالرغم من أنه بسبب تقدمهم في السن عنه كان لهم أحقية في تبوء العرش وربما ظنوا أنهم قد ظAلموا لتقدمه
عليهم) ،ا افتكر أن يجعله مل 0كا وجعله أه0ل لذلك ولذلك فجميعهم خضعوا له ،فال أمال قلوبهم ليفعلوا هذا حتى يكون Aملكه في سلم .إن ابيه كان
أفضل منه ولكنه ارتقى العرش بصعوبة بالغة بعد وقت طويل وبعد وقت طويل وبعد خطوات كثيرة وبطيئة ،فداود كان إيمانه أكبر ولذلك كانت
ي ارتبطوا بقسم أن يكونوا أمناء له ،فوضع اليد تحت الفخذ
تجربته أكبر" ،اخضعوا أنفسهم" وهذا في التقليد العبراني يعني "وضعوا اليد تحته" ،أ u
كانت تستخدم للقسم ،أو بمعنى آخر إنهم اخلصوا له لدرجة أنهم وضعوا يدهم تحت أقدامه ليخدموه.
 .2ا ¢شرuفه ،لن الذين يكرمونه يكرمهم" :عظم الرب سليمان جد0ا"(عدد  ،)25فربما هيأته وحضوره كانتا ذات مهابة عظيمة ،وكل ما فعل أو قال
استحق الحترام ،فليس أحد ممن سبقوه من قضاة أو ملوك إسرائيل كان له هذه الهيأة كما كان له ولم يعش في أبهة مثله.
ب .هنا مشهد داود الرجل العظيم ذاهب0ا خارج المسرح ،فكاتب السفر يأتي به هنا إلى آخر أيامه ،يتركه نائ 0ما ،ويسدل الستار عليه:
 .1يعطي ملخص0ا لعوام Aم œل ¡كه (عدد  ،)27 -26فقد ملك أربعون سنة كسابقيه مثل موسى وأثنائيل ودبورة وجدعون وعالي وصموئيل وشاول،
وكذلك سليمان بعده.

 .2ويAسرuد باختصار وفاته (عدد  ،)28بأنه مات شبعان0ا أيا 0ما وغنى وكرامة ،أي:u
أ .مح 0مل منهم ،فقد كان حسن0ا ،وغني0ا جد0ا ،ومكر 0ما جد0ا من ا والناس ،وقد كان رجل حرب منذ صباه وبذلك كانت نفسه في يده ،ومع ذلك فلم
يAقطع في منتصف أيامه ولكنه حAفظ خلل كل حياته الحربية ،وقد مات بشيبة صالحة في سريره ومكر 0ما.
ي كان عنده الكفاية من غنى هذه الدنيا وكرامتها ،وقد عرف كفايته لنه كان مستعد0ا أن يموت ويتركها كما قال في
ب .شبعان0ا أيا 0ما وغنى وكرامة ،أ u
(مز " ) 15 :49لنه يأخذني" وفي (مز " )4 :23لنك أنت معي" ،فالرجل الصالح قد يشبع أيام وغنى وكرامة ولكنه لن يسر بها أبد0ا لنه ليس
مسرة إل• في حنان ا المحب.
 .3لسرد Aمفصuل عن حياة داود و Aم œلكه يشير إلى أمور داود الملك الولى والخيرة المكتوبة في أخبار صموئيل الرائي عندما كان عائ 0شا واستمرت
بعد موته في أخبار ناثان النبي وجاء الرائي (عدد  ،)29ففيها مسرود ما لوحظ عن حكمة في داخل مملكته وحروبه خارجها ،الوقات (أي uحوادث
اليام) التي عبرت عليه (عدد  ،)30 ،29وهذه التسجيلت كانت موجودة ولكنها فAقدت ،فيمكن النتفاع من مستندات الكنيسة الموثوق فيها حتى وإن
لم تAعتبر من الوحي اللهي.
وهذا ما سجلuه ا عن حياة داود ،فهو يريدنا أن نعرف شعوره نحو داود ،فالرب أحب داود وتعامل معه كما رأينا لن داود كان إنسان0ا وكان قلبه
حسب قلب ا ،وهذا يAشجuعنا ،فال سيتعامل معنا بنفس الحنان والشدة التي تعامل بها مع داود لن ا صالح وعجيب ،فنحن ل يمكننا أن نبني له
هي 0كل ولكن يمكننا أن نقدم هياكل أجسادنا له ،فهو ل ينتفع منا ولكنه يملكنا ،فياله من فرح أن نAودع أنفسنا بين يديه ونعيش له!
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ك œالق• Aوة¢ Aو œال ¢جب¢ر A
œظي Aم ¢وتœ ¢ش ¡دي Aد œال ¢ج ¡م ¡
ك ت¢ع ¡
¢وب¡ي¡ ¢د ¢
يع]12[ .
ك ¢ون¢ Aسب— Aح ا œس ¢م ¢
¢والن ¢ي¢ا إ¡ل¢ه¢ن¢ا ن¢ح¢ œم Aد ¢
ك œال ¢جل¡ي ¢ل]13[ .
¢ول¡ ¢ك œن ¢م œن أ¢ن¢ا ¢و ¢م œن ه¢ Aو ¢شعœب¡ي ¢حت•ى نœ ¢ست¡ ¢طي Aع أœ ¢ن ن¢ت¢ب• ¢ر ¢
ع ه¢ ¢ك ¢ذا،
ك œال ¢ج ¡مي ¢ع ¢و ¡م œن ي¡ ¢د ¢
ل• ¢ن ¡م œن ¢
ط œين¢اك]14[ !¢
ك أœ ¢ع ¢
ل¢ن•ن¢ا ن¢ح œنA Aغ ¢رب¢ا Aء أ¢ ¢ما ¢مك،¢
¢ون¢ AزلA ¢ء ¡م œث Aل Aك —ل آب¢ائ¡ن¢ا.
ظل— ¢عل¢ى ال¢ر¡ œ
ض ¢ول¢ي ¢
œس ¢ر ¢جا ±ء]15[ .
أ¢ي•ا Aمن¢ا ¢كال —

أ¢ي¯ه¢ا الر•̄ب إ¡ل¢هAن¢ا،
Aك̄ل ه¡ ¢ذ ¡ه الث•ر¢ œو ¡ة ال•ت¡ي ه¢ي •œأن¢اه¢ا ل¡نœ ¢بن¡ ¢
ك ب¢يœتا ¡ 0لس ¡œم قœ Aد ¡س ¢
ي ل¢ ¢
ك
إ¡ن• ¢ما ¡ه ¢ي ¡م œن ي¡ ¢دك¢ ،¢ول¢ ¢
ك œال Aك̄ل]16[ .
ك أœ ¢نت ¢تœ ¢مت¡ ¢حنœ AالقAل¢ A
ت ي¢ا إ¡ل¡ ¢هي أ¢ن• ¢
وب ¢وت¢ Aس̄ر ب¡ا ¡ل œست¡ق¢ا ¢م ¡ة.
¢وقœ ¢د ¢عل¡ œم A
ت ب¡ Aك —ل ه¡ ¢ذ ¡ه،
أ¢ن¢ا ب¡ا œست¡ق¢ا ¢م ¡ة قœ ¢لب¡ي ت¢ب• ¢ر œع A
ك œال ¢مو œجAو Aد هAن¢ا ¢رأœ ¢يتAه  Aب¡ف¢ ¢ر ƒ
¢والن¢ ¢ش œعب¢ A
ع ل¢ك]17[ .¢
ح ي¢ت¢ب• ¢ر A
ي¢ا ¢ر̄ب إ¡ل¢ه ¢إ¡ œب ¢را ¡هي ¢م ¢وإ¡ œس ¢حا ¢
ق ¢وإ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل آب¢ائ¡ن¢ا،
ص̄و ¡ر أœ ¢ف ¢ك ¡
ار قAلAو ¡
ظ ه¡ ¢ذ ¡ه إ¡ل¢ى ال¢ب¡ ¢د ف¡ي ت¢ ¢
ب ¢ش œعب¡ك،¢
اح œفœ ¢
¢وأ¡ ¢ع •د قAلAوب¢هœ Aم ن¢ح¢ œوك]18[ .¢
ك ¢وف¢ ¢رائ¡ ¢
¢وأ• ¢ما Aسلœ ¢ي ¢مان Aا œبن¡ي ف¢أ œ ¢ع ¡ط ¡ه قœ ¢لبا ¢ 0كا ¡مل 0ل¡ي¢ح œف¢ظ¢ ¢و ¢
صاي¢اك¢ ،¢شه¢اد¢ات¡ ¢
ضك،¢
¢ول¡يœ ¢ع ¢م ¢ل œال ¢ج ¡مي ¢ع،
¢ول¡يœ ¢بن¡ ¢
ت ل¢ه]19[ .»A
ي œالهœ ¢ي ¢ك ¢ل ال• ¡ذي ه¢ي •œأ A
ث• Aم ق¢ا ¢ل د¢ا Aو Aد ل¡ Aك —ل œال ¢ج ¢ما ¢ع ¡ة« :ب¡ ¢
ار Aكوا الر•ب• إ¡ل¢هA ¢ك œم».
ف¢ب¢ ¢
ار ¢
ك Aك̄ل œال ¢ج ¢ما ¢ع ¡ة الر•ب• إ¡ل¢ه ¢آب¢ائ¡ ¡ه œم،
¢وخ̄¢روا ¢و ¢س ¢جدAوا ل¡لر•ب— ¢ول¡ œل ¢مل¡ ¡
ك]20[ .
¢و ¢ذب¢حAوا ل¡لر•ب— ¢ذب¢ائ¡ ¢ح
¢وأ¢ص¢ œعدAوا Aمح¢ œرق¢ا ƒ
ت ل¡لر•ب— ف¡ي ¢غ ¡د ¢ذل¡ ¢
ك œالي¢و¡ œم:
أœ ¢لف ¢ث¢وƒ œر ¢وأœ ¢لف¢ ¢ك œب ƒ
ش ¢وأœ ¢لف¢ ¢خر ƒ
Aوف ¢م ¢ع ¢س ¢كائ¡ب¡ه¢ا،
¢و ¢ذب¢ائ¡ ¢ح ¢كث¡ي ¢رة 0ل¡ Aك —ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]21[ .
ك œالي¢و¡ œم ب¡ف¢ ¢ر ƒ
¢وأ¢ ¢كلAوا ¢و ¢ش ¡ربAوا أ¢ ¢ما ¢م الر•ب— ف¡ي ¢ذل¡ ¢
ح ¢ع ¡ظ ƒيم.
¢و ¢مل• Aكوا ث¢ان¡ي¢ةA 0سلœ ¢ي ¢مانœ ¢بن ¢د¢ا Aود،¢
¢و ¢م ¢سحAوه Aل¡لر•ب— ¢رئ¡يسا،0
¢و ¢
صادAو ¢
ق ¢كا ¡هنا]22[ .0
¢و ¢جل¢ ¢
س Aسلœ ¢ي ¢مان¢ Aعل¢ى Aكر¡ œس —ي الر•ب— ¢مل¡كا ¢ 0م ¢كان ¢د¢ا Aو ¢د أ¢ب¡ي ¡ه،
طا ¢عهA Aك̄ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]23[ .
¢ون¢ ¢ج ¢ح ¢وأ¢ ¢
¢
¡
¢و ¢ج ¡مي Aع ال̄ر ¢ؤ ¢سا ¡ء ¢والœ ¢بط¢ال ¢و ¢ج ¡مي Aع أ¢و œل¡ ¢د œالمل¡ ¡
ك د¢ا Aو ¢د أ¢يœضا 0
ضعAوا ل¡ Aسلœ ¢ي ¢مانœ ¢ال ¢مل¡ ¡
خ¢ ¢
ك]24[ .
¢ظ ¢م الر•̄ب Aسلœ ¢ي ¢مان¡ ¢ج uدا 0ف¡ي أœ ¢عي¡ Aن ¢ج ¡ميع¡ إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل،
¢وع •
¢و ¢ج ¢ع ¢ل ¢علœ ¢ي ¡ه ¢جل¢ل¢ 0مل¡ ¡كيuا  0لœ ¢م يA ¢ك œن ¢عل¢ى ¢مل¡ ƒ
ك قœ ¢بل¢ه  Aف¡ي إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]25[ .

¢ود¢ا Aو Aد بœن Aي¢س•ى ¢مل¢ ¢
ك ¢عل¢ى Aك —ل إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل]26[ .
¢وال •ز ¢مان Aال• ¡ذي ¢مل¢ ¢
ك ف¡ي ¡ه ¢عل¢ى إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل أ¢ر œب¢عAون¢ ¢سن¢ة.0
¢مل¢ ¢
ك ¢س œب ¢ع ¡سن¡ين ¢ف¡ي ¢ح œبرAون، ¢
¢و ¢مل¢ ¢
ك ث¢ل¢ثا ¢ 0وث¢ل¢ث¡ين¢ ¢سن¢ة 0ف¡ي أAو Aر ¢شل¡ي ¢م]27[ .
¢و ¢مات ¢ب¡ ¢ش œيبƒ ¢ة ¢
صال¡ ¢ح ƒة ¢وقœ ¢د ¢شب¡ ¢ع أ¢ي•اما ¢ 0و ¡غن 0ى ¢و ¢ك ¢را ¢مة.0
¢و ¢مل¢ ¢
ك Aسلœ ¢ي ¢مان Aا œبنAه¢ Aم ¢كان¢ه]28[ .A
¢وأA Aمو Aر د¢ا Aو ¢د œال ¢مل¡ ¡
ك الAول¢ى ¢وال¡ ¢خي ¢رةA
¢م œكتAوب¢ة  ±ف¡ي ¡س œف ¡ر أœ ¢خب¡ ¢
ار ¢
ص Aموئ¡ي ¢ل الر•ائ¡ي،
ار ن¢اث¢ان ¢الن•ب¡ —ي¢ ،وأœ ¢خب¡ ¢
¢وأœ ¢خب¡ ¢
ار ¢جا ¢د الر•ائ¡ي]29[ ،
¢م ¢ع Aكل— Aم œل ¡ك ¡ه ¢و ¢جب¢رAوت¡ ¡ه
ت ¢علœ ¢ي ¡ه ¢و ¢عل¢ى إ¡ œس ¢رائ¡ي ¢ل ¢و ¢عل¢ى Aك —ل ¢م ¢مال¡ ¡
¢وال¢و œق¢ا ¡
ك œالب¡ل¡ ¢د]30[ .
ت ال•ت¡ي ¢عب¢ ¢ر œ

